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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל 

לקראת י"ט כסלו, ה'תשי"ח

לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' תכתבו ותחתמו. התוועדויות שמחות ופעילות.

מנחם שניאורסאהן 

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בהתועדויות הגדולות
לקראת חג הגאולה י"ט כסלו, ה'תשמח 

לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' תכתבו ותחתמו,

כולל פעילות רבה בכל המבצעים, ובכלל בתורה ובגמ"ח ובתפלה, וכל זה באופן דופרצת וגו',

ובאופן דהקהל האנשים הנשים והטף מתוך תישמח ותשמח

ומיום זה לימי ההכנה לחנוכה ולחנוכה,

יומין זכאין גם למהר קיום היעוד בספר נעים זמירות ישראל דוד מלכא משיחא:

שמח נפש עבדך פני אלי וחנני 

בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

בכבוד ובברכה /מקום החתימה/

נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח להמשתתפים שי' בהתועדויות הגדולות

דחג הגאולה י"ט כסלו, ה'תשמח
לכל המשתתפים בהפארבריינגענישן הגדולים די"ט כסלו - שליט"א

לחיים, לחיים ולברכה

יהי רצון מהשי"ת שבכל אחד ואחת יהי' ויקויים פדה בשלום וגו' ובמילואו,

ובגמ"ח  והחסידות(  )הנגלה  בתורה  העסק  שזהו  בהכתוב  חז"ל  כביאור  לזה  הכלים  בעשיית  ושיצליחו 

ובתפלה, 

וכל זה באופן דופרצת גו', ומתחיל בהמבצעים, כל אחד מהם. 

ובאופן דהקהל האנשים הנשים והטף מתוך תישמח ותשמח

ומיום זה לימי הכנה לחנוכה ולחנוכה, 

יומין זכאין גם למהר קיום היעוד בספר נעים זמירות ישראל דוד מלכא משיחא: 

שמח נפש עבדך פנה אלי וחנני

בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו. 

בכבוד ובברכה /מקום החתימה/

המשך בעמנד ונ
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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¯ft לעד עֹומדת צדקתֹו לאביֹונים .1נתן ƒ«ְְִִֶֶֶַַָָָָ

וזהֿלׁשֹונו  הּזקן אדמּו"ר ּבזה :2ּומבאר ְְְְֵֵֶֶַַָָָ

חסדים  ּוגמילּות הּצדקה נתינת מעלת הּוא ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָהענין

ויראה  אהבה מּכל יֹותר לעד עֹומדת ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָאׁשר

ּׁשּכתּוב  ּוכמה לֹון,3ּודבקּות, ּתקינת ּגּופין ְְְִִֵֶַַָ

ּכי  הּוא, הענין כו', חסד ּדא ּבתיקּונא ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָואתקריאת

להיֹות  צרי ּבכלל, אצילּות ּגם איןֿסֹוף ְְֲִִִִֵֶֶַָָנגד

עלֿידי  ּכ ואחר ּפנּוי ּומקֹום צמצּום ְְְִִֵֶַַַָָָֹמּקדם

סֹובב  עצמּותֹו ּכי וחּוט, קו הארת נתּגּלה ְְְִִִֵֶַַַַָָּדּלּוג

ׁשּום  לבֹוא יכֹול היה לא לאצילּות אף עלמין ְֲִִַַָָָָָָֹּכל

ועלּול, עּלה הׁשּתלׁשלּות ידי על אֹורֹו ְְְְְְִִִֵַַַָָהתּגּלּות

ולא  מּמׁש איןֿסֹוף הּוא ואֹורֹו עצמּותֹו ְְְֲֵֶַַָֹאׁשר

ּכל  נקרא זה ּולבעבּור ספירֹות, עׂשר ׁשּום ְְְֲִִֶֶֶַַָָָׁשּי

ּגם  ּתּקּונין, עׂשר אּפיקת ּבׁשם רק ְֲֲִִִִֵַַַַַָהאצילּות

ּכלים  הם אׁשר  לּון, ּתקינת ּגּופין ְְֲִִִִֵֵֶַַּבחינת

ּדּלּוג  עלֿידי  ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף אֹור ְְְִֵֵַַַָָלהׁשראת

ּדּלּוג  עלֿידי אז עצמּותֹו, וצמצּום ההסּתר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָאחר

ּדאצילּות, ספירֹות ּבעׂשר וחּוט קו הארת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָנתּגּלה

אֹורֹות  נתוּספ ּו מּיׂשראל  ּודבקּות אהבה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָועלֿידי

איןֿסֹוף  אֹור הׁשראת מּכלֿמקֹום אבל ְֲֲִִֵַַַָָָָּבאצילּות,
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ט.1) קיב, ב 2)תהלים [שיצאֿלאור ז"ל הר"פ הנחות אדה"ז במאמרי נתן פזר elqkבד"ה c"ei זה (ד"ה נזֿנח ע' השתא]

כו' ולהבין ד"ה גם וראה תסג). ע' ח"א שלו הזהר ביאורי ואילך. א'תפז ע' ד כרך במדבר באוה"ת נדפס הצ"צ הגהות עם

פי"דֿט"ו. ואילך. פ"ו תרמ"ב נתן א).3)פזר (יז, בהקדמה תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÚÏ ˙„ÓBÚ B˙˜„ˆ ÌÈBÈ·‡Ï Ô˙ ¯ft1‰Êa ¯‡·Óe . ƒ«»«»∆¿ƒƒ¿»∆∆»«¿»≈»∆

Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ זה פסוק על ‰ÂBLÏŒ‰ÊÂ2‡eבמאמרו ÔÈÚ‰ : «¿«»≈¿∆¿»ƒ¿»
לעניים  צדקה נותן אדם שכאשר האומר הפסוק של הפנימית המשמעות

היא  לעולם קיים נשאר eÏÈÓ‚e˙מעשהו ‰˜„v‰ ˙È˙ ˙ÏÚÓ«¬«¿ƒ««¿»»¿ƒ
¯L‡ ÌÈ„ÒÁ היא שלכאורה למרות ¬»ƒ¬∆

היא  זאת בכל פשוטה, מעשית פעולה

„ÚÏ ˙„ÓBÚ השפעה לה ויש ∆∆»«
ÈÂ¯‡‰נצחית  ‰·‰‡ ÏkÓ ¯˙BÈ≈ƒ»«¬»¿ƒ¿»

˙e˜·„e שהם ה' ויראת ה' אהבת – ¿≈
נעלים, רוחניים »¿ÓÎe‰עניינים

·e˙kM3"אליהו ÔÈÙebב"פתח ∆»ƒ
ÔBÏ ˙È˜z יצר הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ«

"גופים" להם ותיקן ספירות עשר

הלבושים  לעומת "גופים" הנקראים

עליהם (הגופים),Âהמכסים ¿הם
˙‡È¯˜˙‡ נקראים‡c ‡e˜È˙a ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»»

זה  ÂÎ'בתיקון „ÒÁ שיבואר כפי ∆∆
להלן.

‡e‰ ÔÈÚ‰,הדברים משמעות וזו »ƒ¿»
„‚ Èk לגבי Ìbלעומת, ÛBÒŒÔÈ‡ ƒ∆∆≈«

ÏÏÎa ˙eÏÈˆ‡ עולם גם זה ובכלל ¬ƒƒ¿»
הוא  מסויימים (שבמובנים האצילות

לעולמות  בדומה ומוגבל מדּוד ָעולם

עולם  גם זאת ובכל ממנו, שלמטה

סוף), אין נחשב CÈ¯»̂ƒהאצילות
ÌeˆÓˆ Ì„wÓ ˙BÈ‰Ï אור של ƒ¿ƒ…∆ƒ¿

הוא  ברוך סוף Èetהאין ÌB˜Óe»»
האין  אור של סילוק כולל זה וצמצום

שייווצר  כך (כביכול) הצידה הסוף

עולמות  ייבראו בו פנוי ומקום חלל

מוגבלים  ŒÏÚונבראים Ck ¯Á‡Â¿««»«
‚elc È„È הייתה הצמצום אחרי ¿≈ƒ

והדרגה  סדר לפי שלא הארה

וכך  ˜Â(ב"דילוג") ˙¯‡‰ ‰lb˙ƒ¿«»∆»««
ËeÁÂ לעומת) ומועטת מצומצמת שהיא מהקדושֿברוךֿהוא חדשה הארה ¿

דק, וחוט קו כמו הצמצום) לפני שהאיר B˙eÓˆÚהאור Èk של ƒ«¿
ÔÈÓÏÚהקדושֿברוךֿהוא  Ïk ··BÒ בצורה בעולמות מלובש שאינו האור ≈»»¿ƒ

מח): (פרק בתניא הזקן רבנו (ובלשון עליהם ו'מקיף' 'סובב' אלא פנימית

שייך  לא כי ושלום, חס מקום בבחינת מלמעלה ומקיף סובב הפירוש "ואין

לעניין  מלמעלה ומקיף סובב לומר רצה אלא ברוחניות. מקום בחינת כלל

בשם  נקראת בעולמות גילוי בבחינת שהוא ההשפעה כי השפעה גילוי בחינת

שמקבלים  ההשפעה ומשיגים מלבישים הם כי בעולמות שמתלבשת הלבשה

ואין  והעלם בהסתר אלא גילוי בבחינת שאינה ההשפעה כן שאין מה

הרי  וסובבת"), מקפת אלא מתלבשת נקראת אינה אותה משיגים העולמות

סוף  אין ÌeLמבחינת ‡B·Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï ˙eÏÈˆ‡Ï Û‡««¬ƒ…»»»»
ÏeÏÚÂ ‰lÚ ˙eÏLÏzL‰ È„È ÏÚ B¯B‡ ˙elb˙‰(גורם) סיבה ƒ¿««¿≈ƒ¿«¿¿ƒ»¿»

אחת  דרגה כלל בדרך כלומר: ותוצאה.

הדרגה  להתהוות והסיבה הגורם היא

הוא  השכל (למשל: ממנה שלמטה

אבל  והרגש) המידות להתהוות 'עילה'

(הנקרא  הקדושֿברוךֿהוא של עצמותו

לדרגות  מתגלה לא עלמין") כל "סובב

'עילה  של זו בדרך ממנו שלמטה

בינו  ערך וכל יחס כל אין שהרי ועלול'

האצילות, עולם אפילו לעולמות,

עצמותו  לגבי רק לא נכונים והדברים

גם  אלא הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו

(ההתגלות  ה'עצמות' אור לגבי

שלו) B˙eÓˆÚוההתפשטות ¯L‡¬∆«¿
LnÓ ÛBÒŒÔÈ‡ ‡e‰ B¯B‡Â¿≈«»

CiL ‡ÏÂ יתגלו ואורו עצמו שהוא ¿…«»
- ב B¯ÈÙÒ˙,ויתלבשו ¯NÚ ÌeL∆∆¿ƒ

‰Ê ¯e·Ú·Ïe שאור מאחר ¿«¬∆
להתלבש  מכדי נעלה ה'עצמות'

בעולם  ואפילו ממנו שלמטה בדרגות

‰‡ˆeÏÈ˙האצילות  Ïk ‡¯˜ƒ¿»»»¬ƒ
הנ"ל  אליהו" ÌLaב"פתח ˜«̄¿≈

˙˜Èt‡ הוצאתÔÈewz ¯NÚ «ƒ«¬«ƒƒ
 ֿ שהקדוש "הוציא"כלומר ברוךֿהוא

"תיקונים", עשרה ÈÁa˙מעצמו Ìb«¿ƒ«
ÔeÏ ˙È˜z ÔÈÙeb ויצר תיקן וכן ƒ¿ƒ«

העליונות, הספירות הללו, ל"תיקונים"

האדם  שנשמת דרך (על "גופין"

בגוף), ‰Ìמלובשת ¯L‡"ה"גופים ¬∆≈
‡ŒÔÈהינם  ¯B‡ ˙‡¯L‰Ï ÌÈÏk≈ƒ¿«¿»«≈

‚elc È„ÈŒÏÚ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ»«¿≈ƒ
B˙eÓˆÚ ÌeˆÓˆÂ ¯zÒ‰‰ ¯Á‡ כפי ועלול" "עילה בדרך נתהוו ולא «««∆¿≈¿ƒ¿«¿

שהקדושֿברוךֿהוא  שלאחר אלא יותר הנחותים בעולמות מתהווים שדברים

הצמצום, לפני שהאיר הגדול אורו ואת עצמותו את וצמצם «‡Êהסתיר
ËeÁÂ Â˜ ˙¯‡‰ ‰lb˙ ‚elc È„ÈŒÏÚ וחוט קו כמו ודק מועט אור «¿≈ƒƒ¿«»∆»««¿

Ï‡¯NiÓ ˙e˜·„e ‰·‰‡ È„ÈŒÏÚÂ ,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa¿∆∆¿ƒ«¬ƒ¿«¿≈«¬»¿≈ƒƒ¿»≈
בו  ובדבקות ה' באהבת ה' את עובד יהודי ‡B¯B˙כאשר eÙqÂ˙ƒ¿«¿

˙eÏÈˆ‡a הספירות בעשר אורות תוספות ממשיכים שלו הנעלים הרגשות «¬ƒ
האצילות, שבעולם ÌB˜ÓŒÏkÓהעליונות Ï·‡ וגדולת חשיבות למרות ¬»ƒ»»
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ּבחינת  הם אׁשר ּדאצילּות ספירֹות ּבעׂשר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַהּוא

הּׁשֹורה  ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף אֹור נגד וגּוף ְִֵֵֶֶֶַָּכלים

ּברצֹונֹו עלה וראׁשית ּכּונת זהּו ולא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹּבתֹוכם.

אֹורֹו התּגּלּות ׁשּיהיה לברּואיו, להטיב ְְְְִִִִֵֶֶַַָהּטֹוב

ימינא  ּדרֹועא חסד ׁשּיהיה מּמׁש, למּטה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָוזיוֹו

ּודרֹועא  הּגּוף והיה מּמׁש, העׂשּיה ּבעֹולם ְְְְֲִַַַַָָָָָָָלמּטה

ּבעֹולם ּכן ּגם למּטה ּכלי יהיה עׂשּיה ימינא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

אף  יבֹוא  לא זה  ודבר  איןֿסֹוף. אֹורֹו ְְְֵֶַַַָָָָֹלהׁשראת

הּדבקּות  וכל הּגׁשמּיֹות, התּפּׁשטּות ְְְְְְִִֵֵַַַַַָעלֿידי

עלֿידי  ּכזה התּגּלּות לידי יבֹוא לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה

קדם  והּנׁשמה ויראה, ואהבה ּדלתּתא ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹאתערּותא

והאֹופּנים  ּדבּוקה, ּכן ּגם היתה לּגּוף ְְְִֵַַַָָָָָּבֹואּה

וכּו' מתנּׂשאים התּגּלּות 4וחּיֹות ׁשּבאה ּומה , ְְְְְִִִֶַַַַָָ

ּכּונת  נגמר אין לבד, ּבאצילּות אֹורֹות ְְְֲִִֵַַַַָָָוהֹוספֹות

לברּואיו  להטיב ּברצֹונֹו ׁשעלה וטּובֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהּמחׁשבה

חד. וגרמֹוהי איהּו זה ּבלא ּובאצילּות ְְְְֲִִִֶַַַָָֹּדוקא,

נתן  ּפּזר ּבארץ , ּוצדקה חסד עלֿידי ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאכן

ּדלית  למאן ּומחּיה ׁשּמׁשּפיע עלֿידי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָלאביֹונים,

ויׁשרה  ׁשּימׁש ּגֹורם עלֿידיֿזה מּגרמיּה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֻליּה

ּדרֹועא  חסד ויהיה מּמׁש, למּטה איןֿסֹוף ְְְְִֵֶֶֶַַָָָאֹור

ּתחּית  להיֹות ּכי מּמׁש. עׂשּיה ּבעֹולם ְְְְֲִִִִִַַָָָָימינא

צריכה  ויחיה, מהּקבר הּגּוף ׁשּיקּום ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמתים

עלֿזה  נאמר לכן מּמׁש, למּטה התּגּלּות ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָלהיֹות

יׂשראל  ׁשעֹוׂשים הּצדקה ּכי לעד, עֹומדת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָצדקתֹו

יבֹוא  ואז לעתיד, עד ּבפניֿעצמּה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָעֹומדת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

יוצר.4) ברכת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÏÈˆ‡c˙הדברים  ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙‡¯L‰«¿»«≈¿∆∆¿ƒ«¬ƒ

„‚ Ûe‚Â ÌÈÏk ˙ÈÁa Ì‰ ¯L‡ לגבי ‡ÛBÒŒÔÈלעומת, ¯B‡ ¬∆≈¿ƒ«≈ƒ¿∆∆≈
‰ÏÚ ˙ÈL‡¯Â ˙ek e‰Ê ‡ÏÂ .ÌÎB˙a ‰¯BM‰ ‡e‰ŒCe¯a»«∆¿»¿…∆«»«¿≈ƒ»»

ÂÈ‡e¯·Ï ·ÈË‰Ï ·Bh‰ BBˆ¯a העולמות לבריאת הסיבות אחת ƒ¿«¿≈ƒƒ¿»
רצונו  ועליית התעוררות היא והנבראים

להיטיב  הקדושֿברוךֿהוא של הטוב

להיטיב") הטוב "טבע (כי לברואיו

אורות  להוסיף רק היה לא זה ורצון

אלא, האצילות ∆¿È‰iL∆ƒ‰בעולם
‰hÓÏ BÂÈÊÂ B¯B‡ ˙elb˙‰ƒ¿«¿ƒ¿«»

‰È‰iL ,LnÓ והתגלות המשכה «»∆ƒ¿∆
ÈÓÈ‡של  ‡ÚB¯c „ÒÁ ימין זרוע ∆∆¿»¿ƒ»

כיצד  אליהו" ב"פתח (כמפורט

ומידת  האדם לגוף נמשלו הספירות

ימין)החסד  [=יד] לזרוע נמשלה

,LnÓ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»¿«»¬ƒ»«»
‡ÈÓÈ ‡ÚB¯„e Ûeb‰ ‰È‰Â¿»»«¿»¿ƒ»
Ôk Ìb ‰hÓÏ ÈÏk ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ¿«»«≈
B¯B‡ ˙‡¯L‰Ï ‰iNÚ ÌÏBÚa¿«¬ƒ»¿«¿»«

ÛBÒŒÔÈ‡ פרק) בתניא שמבואר וכפי ≈
הוא  הזה עולם בריאת "תכלית לו):

לו  להיות הקדושֿברוךֿהוא שנתאווה

עניין  וזהו בתחתונים... דירה

וירידתם  העולמות השתלשלות

ריבוי  ידי על למדרגה ממדרגה

והחיות  האור המסתירים הלבושים

הזה  עולם שנברא עד יתברך שממנו

התחתון  והוא ממש והחומרי הגשמי

ממנו... למטה תחתון שאין במדרגה

וירידתם  העולמות השתלשלות תכלית

עולמות  בשביל אינו למדרגה ממדרגה

עולם  הוא התכלית אלא העליונים...

ברצונו  עלה שכך התחתון הזה

B·È‡יתברך..."). ‡Ï ‰Ê ¯·„Â¿»»∆…»
"למטה  האלוקות התגלות של זו מטרה

תושג  לא ממש" העשייה »‡Ûבעולם
˙BiÓLb‰ ˙eËMt˙‰ È„ÈŒÏÚ ברמה עבודתו את יעבוד האדם אם גם «¿≈ƒ¿«¿««¿ƒ

מהם, וישתחרר ו'יתפשט' הגשמיים מגדריו לצאת שיצליח «¿ÏÎÂכזו
‰È‰iL ˙e˜·c‰ ביותר וגם הגבוהה ברמה באלוקות לדבקות יגיע אם «¿≈∆ƒ¿∆

Êk‰עדיין  ˙elb˙‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡Ï למטה אלוקות לגילוי יגרום ולא …»ƒ≈ƒ¿«»∆
הזה  z˙Ïc‡בעולם ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ,מלמטה רוחנית התעוררות «¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  ‰È˙‰מצד ÛebÏ d‡Ba Ì„˜ ‰ÓLp‰Â ,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡Â¿«¬»¿ƒ¿»¿«¿»»…∆»«»¿»

‰˜e·c Ôk Ìb הנשמה וירידת הזה העולם שבריאת ייתכן לא שכך וכיוון «≈¿»
הנשמה  ירידת לפני גם היה זה דבר שהרי בה' ידבוק שהאדם כדי נועדו בגוף

eÎÂ'למטה, ÌÈ‡O˙Ó ˙BiÁÂ ÌÈpÙB‡‰Â4 המלאכים על וגם ¿»«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿
לעומת  "מתנשאים שהם אומרים הקודש" ו"חיות "אופנים" הנקראים

איננה  שהדבקות נוספת הוכחה זו והרי בקדושֿברוךֿהוא ודבקים השרפים"

עליונים  בעולמות המלאכים בעבודת גם קיים הדבר שהרי הבריאה תכלית

דווקא  היא הכוונה תכלית אלא רוחניים

הגשמי, הזה aL‡‰בעולם ‰Óe«∆»»
˙B¯B‡ ˙BÙÒB‰Â ˙elb˙‰ƒ¿«¿»

„·Ï ˙eÏÈˆ‡a על כאמור הנגרמת »¬ƒ¿«
 ֿ בקדוש ודבקות ה' יראת ה', אהבת ידי

Ó‚¯א,ברוךֿהו  ÔÈ‡ נשלמת לא ≈ƒ¿«
B·eËÂבכך  ‰·LÁn‰ ˙ek«»«««¬»»¿

·ÈË‰Ï BBˆ¯a ‰ÏÚL∆»»ƒ¿¿≈ƒ
˙eÏÈˆ‡·e ,‡˜Âc ÂÈ‡e¯·Ïƒ¿»«¿»»¬ƒ

‰Ê ‡Ïa אהבה גם התעוררות ללא ¿…∆
יש  אורות, המוסיפה האדם של ויראה

ברמה  אלוקות התגלות באצילות כבר

ולכן  בגלוי ניכרת ה' שאחדות כזו

e‰È‡ הקדושֿברוךֿהוא הוא, ƒ
È‰BÓ¯‚Â הכלים היינו שלו, הכלים ¿«¿ƒ

עשר  של האורות 'מלובשים' שבהם

ולא Á„הספירות  ממש אחד הם «
מלבד  מציאות שום ונרגשת ניכרת

האלוקות.

ויראה  באהבה רוחנית עבודה לעומת

אורות  מוסיפה שאמנם ודבקות

איננה  כאמור אבל עליונים, בעולמות

הבריאה: כוונת את משלימה

‰˜„ˆe „ÒÁ È„ÈŒÏÚ ÔÎ‡»≈«¿≈∆∆¿»»
הגשמי,ı¯‡aבגשמיות  הזה בעולם »»∆

בפסוק  שנאמר Ô˙וכפי ¯ftƒ«»«
ÌÈBÈ·‡Ï היא הצדקה שנתינת היינו »∆¿ƒ
ÚÈtLnL"לאביונים", È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿ƒ«

הצדקה  נתינת ומעניק iÁÓe‰עם ¿«∆
dÈÓ¯bÓחיות  dÈÏ ˙ÈÏc Ô‡ÓÏ¿«¿≈≈ƒ«¿≈

כלום, משלו לו שאין ≈¿»ŒÈ„ÈŒÏÚלמי
¯B‡ ‰¯LÈÂ CLÓiL Ì¯Bb ‰Ê∆≈∆À¿«¿ƒ¿∆

ÛBÒŒÔÈ‡ אלא עליונים בעולמות רק È‰ÈÂ‰לא ,LnÓ ‰hÓÏ התגלות ≈¿«»«»¿ƒ¿∆
מידת  ÈÓÈ‡של ‡ÚB¯c „ÒÁ שבגוף ימין לזרוע ÌÏBÚaשנמשלה ∆∆¿»¿ƒ»¿«

LnÓ ‰iNÚ לעתיד תהיה וההתגלות בגלוי ניכר אינו הדבר עתה שלעת רק ¬ƒ»«»
המתים. תחיית ותהיה המשיח כשיבוא ‰ÌÈ˙nלבוא ˙iÁz ˙BÈ‰Ï Èkƒƒ¿¿ƒ««≈ƒ

‰ÈÁÈÂ ¯·w‰Ó Ûeb‰ Ìe˜iL,הזה בעולם BÈ‰Ï˙בגשמיות ‰ÎÈ¯ˆ ∆»«≈«∆∆¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿
‰ÊŒÏÚ ¯Ó‡ ÔÎÏ ,LnÓ ‰hÓÏ ˙elb˙‰ הצדקה מצוות על ƒ¿«¿«»«»»≈∆¡««∆

B˙˜„ˆÏ‡¯NÈ ÌÈNBÚL ‰˜„v‰ Èk ,„ÚÏ ˙„ÓBÚ כעת ƒ¿»∆∆»«ƒ«¿»»∆ƒƒ¿»≈
‡B·È Ê‡Â ,„È˙ÚÏ „Ú dÓˆÚŒÈÙa ˙„ÓBÚ כאמצעי פעולתה ∆∆ƒ¿≈«¿»«∆»ƒ¿»»
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ז i"gyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

יהיה  לאביֹונים, ׁשּנתן הּפּזּור עלֿידי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבהתּגּלּות,

ּגׁשמי, ּבגּוף ימינא ּדרֹועא חסד למּטה ּכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּגם

ולא  למּטה, ּגם ימינא ּדרֹועא יהיה אלקּות ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹֹהחסד

אלקּות  התּגּלּות ׁשּיׁש הּתחּיה עד ׁשהּוא ְְְֱִִֵֶֶַַַָֹּכמֹו

ּבלי  אף וזהּו ּדעׂשּיה, ּדאלק [ּות] ספירֹות ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָֹּבעׂשר

ּדרֹועא  חסד ׁשּיהיה אכן הּתחּתֹונים, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמעׂשה

 ֿ אי זהּו עׂשּיה, ּבעֹולם מּמׁש ּבהתּגּלּות ְְְְֲִִִִֶַַַָָָימינא

ּוגמילּות  צדקה עלֿידי ּבלעדינּו, להיֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאפׁשר

ליּה ּדלית למאן להחיֹות ׁשעֹוׂשים ְְְֲֲִִֵֵֶַַָחסדים

עׂשּיה  ּבעֹולם למּטה  ממׁשיכים ְְְְֲִִִִֵַַַַָָמּגרמיּה,

לעד, עֹומדת וזהּו כּו'. מּמׁש אלקּות ְְֱִֶֶֶַַַָָֹהתּגּלּות

ּבהתּגּלּות  ׁשּיבא לעתיד עד עֹומדת ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּכהּיֹום

ּתחּלה  ּבמחׁשבה מעׂשה סֹוף וזהּו וחסד. ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָהּצדקה

למּטה  מּמׁש לברּואיו להטיב הּטֹוב ּברצֹונֹו ְְְְִִִֵַַַָָָָָעלה

לצדקה  לכם זרעּו וזהּו ׁשעֹוׂשים 5מּמׁש. ּבעת , ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה ׁשאין ּבארץ, זריעה ּכמֹו רק הּוא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָהּצדקה

לפי  לכם קצרּו יהיה אז לעתיד, עד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָההתּגּלּות

ּבׁשעת ּכמֹו ּכן חסד, ּבהתּגּלּות, הּטֹוב ּבא קצירה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ּבעֹולם  מּמׁש ּבהתּגּלּות החסד יבא לעתיד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה

איןֿסֹוף, לאֹור ּכלי הּגּוף ויהיה יׁשּכֹון, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָהעׂשּיה

כּו' ּבתֹוככם ּבּזהר 6והתהּלכּתי ועּין לּמבין. ודי , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַֹ

כּו',7ּבהעלֹות ּתרּום קרנֹו ענין נתּבאר וׁשם ְְְְְְֲִִֵַַַָָָ

ּדקרן  ּבּמאמר לעיל לׁשֹונֹו).8ועּין ּכאן (עד ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָ

‰p‰Â לבאר הּמתחיל' 'ּדּבּור ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵַַָָ

מה  מבאר ונקּדׁשּתי, ּפסּוק על ְְְְְִִִַַַַָָָֹהּדברים

ּתרּום 9ּׁשּכתּוב  קרנֹו גֹו' לאביֹונים נתן ּפּזר ְְִִֶֶַַַָָָָ

קרן  נקראת  ּדאצילּות ׁשהּמלכּות ּפרּוׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּבכבֹוד,

עֹולם  עם אצילּות התחּברּות ׁשהיא ׁשם ְְֲִִִִֵֶַַַעל

זוית  קרן ּכמ ֹו עלּֿדרֿמ ׁשל וזהּו ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָהּבריאה,

לֹומר, [ויׁש הּכתלים ב' התחּברּות ְְְְִִֵֶַַַָׁשהּוא

אצילּות  להתחּברּות רק לא היא ְְְֲִִִֶַַַַָָֹׁשהּכּונה
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ב.5) י, יב.6)הושע כו, רע"א.7)בחוקותי ואילך.8)קנד, נב ע' שם אדה"ז ד.9)מאמרי לד, אמור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בעולם  אלוקות Ô˙pLכי elb˙‰a˙,לגילוי ¯eft‰ È„ÈŒÏÚ האדם ¿ƒ¿««¿≈«ƒ∆»«

ÈÓÈ‡בצדקה  ‡ÚB¯c „ÒÁ ‰hÓÏ Ôk Ìb ‰È‰È ,ÌÈBÈ·‡Ï של »∆¿ƒƒ¿∆«≈¿«»∆∆¿»¿ƒ»
בהתגלות  כביכול, ‡e˜Ï˙הקדושֿברוךֿהוא, „ÒÁ‰ ,ÈÓLb Ûe‚a¿«¿ƒ«∆∆¡…

‰iÁz‰ „Ú ‡e‰L BÓk ‡ÏÂ ,‰hÓÏ Ìb ‡ÈÓÈ ‡ÚB¯c ‰È‰Èƒ¿∆¿»¿ƒ»«¿«»¿…¿∆««¿ƒ»
¯NÚa ˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ LiL∆≈ƒ¿«¡…¿∆∆
,‰iNÚc [˙e]˜Ï‡c ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆¡…«¬ƒ»
‰NÚÓ ÈÏa Û‡ e‰ÊÂ¿∆«¿ƒ«¬≈

ÌÈBzÁz‰ ניכר לא הדבר אבל ««¿ƒ
הזה, ÒÁ„בעולם ‰È‰iL ÔÎ‡»≈∆ƒ¿∆∆∆

LnÓ ˙elb˙‰a ‡ÈÓÈ ‡ÚB¯c¿»¿ƒ»¿ƒ¿««»
¯LÙ‡ŒÈ‡ e‰Ê ,‰iNÚ ÌÏBÚa¿«¬ƒ»∆ƒ∆¿»

eÈ„ÚÏa ˙BÈ‰Ï מעשה" בלי ƒ¿ƒ¿»≈
ורק  אך להיות יכול אלא התחתונים",

˙eÏÈÓ‚e ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»¿ƒ
ÌÈNBÚL ÌÈ„ÒÁ ישראל בני ¬»ƒ∆ƒ

הזה  ÈÏc˙בעולם Ô‡ÓÏ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬¿«¿≈
dÈÓ¯bÓ dÈÏ מעצמו לו שאין למי ≈ƒ«¿≈

כך  ידי ועל ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒכלום,
˙elb˙‰ ‰iNÚ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»¿«¬ƒ»ƒ¿«

.'eÎ LnÓ ˙e˜Ï‡¡…«»
e‰ÊÂ שהצדקה ואומר הפסוק שמסיים ¿∆

ÌBi‰k ,„ÚÏ ˙„ÓBÚ עכשיו ∆∆»«¿«
˙„ÓBÚ כל ונשמרת הווה בלשון ∆∆

iL·‡הזמן  „È˙ÚÏ „Ú«∆»ƒ∆»…
e‰ÊÂ .„ÒÁÂ ‰˜„v‰ ˙elb˙‰a¿ƒ¿««¿»»»∆∆¿∆
‰lÁz ‰·LÁÓa ‰NÚÓ ÛBÒ«¬∆¿«¬»»¿ƒ»

כאשר  BBˆ¯aשמלכתחילה ‰ÏÚ»»ƒ¿
·Bh‰ הקדושֿברוךֿהוא של «

ÂÈ‡e¯·Ï ·ÈË‰Ï בכוונה זה היה ¿≈ƒƒ¿»
תהיה  האלוקות והתגלות שהטובה

LnÓ.לברואיו  ‰hÓÏ LnÓ«»¿«»«»
e‰ÊÂ הפסוק פירוש ÌÎÏגם eÚ¯Ê ¿∆ƒ¿»∆

‰˜„ˆÏ5ÌÈNBÚL ˙Úa , ƒ¿»»¿≈∆ƒ
‰ÚÈ¯Ê BÓk ˜¯ ‡e‰ ‰˜„v‰«¿»»«¿¿ƒ»

,ı¯‡a המשכת שלמעשה כאמור »»∆
("כהיום  כעת נפעלת למטה האלוקות

אלא  daעומדת") ÔÈ‡L∆≈»
Ê‡ ,„È˙ÚÏ „Ú ˙elb˙‰‰«ƒ¿««∆»ƒ»

‰È‰È הפסוק ÌÎÏכהמשך e¯ˆ˜ ƒ¿∆ƒ¿»∆
‰¯Èˆ˜ ˙ÚLa BÓk ,„ÒÁ ÈÙÏ¿ƒ∆∆¿ƒ¿«¿ƒ»

˙elb˙‰a ·Bh‰ ‡a שבעת כשם »«¿ƒ¿«
הטובה  את בגלוי רואים הקצירה

מהזריעה, LnÓשצמחה ˙elb˙‰a „ÒÁ‰ ‡·È „È˙ÚÏ ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆∆»ƒ»…«∆∆¿ƒ¿««»

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡Ï ÈÏk Ûeb‰ ‰È‰ÈÂ ,ÔBkLÈ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa בעוד ¿»»¬ƒ»ƒ¿¿ƒ¿∆«¿ƒ¿≈
הם  כי הגשמי ובגוף הזה בעולם סוף אין אור של התגלות אין הזה שבזמן

לבוא  לעתיד הרי האלוקי, האור את ולקלוט להכיל המסוגלים 'כלים' לא

האור  את ולקלוט להכיל תוכל שכן כזו במידה ותתעלה תזדכך הגשמיות

פנימית, בצורה ÈzÎl‰˙‰Â¿ƒ¿««¿ƒהאלוקי
'eÎ ÌÎÎB˙a6 של שכינתו והשראת ¿¿∆

עם  בתוככי תהיה הקדושֿברוךֿהוא

fa‰¯ישראל, ÔiÚÂ .ÔÈ·nÏ È„Â¿««≈ƒ¿«≈«…«
E˙BÏÚ‰a7ÔÈÚ ¯‡a˙ ÌLÂ ¿«¬¿¿»ƒ¿»≈ƒ¿«

'eÎ Ìe¯z B¯˜ בסיום האמור «¿»
וכו', נתן" "פזר ÏÈÚÏהפסוק ÔiÚÂ¿«≈¿≈

Ô¯˜c ¯Ó‡na8Ô‡k „Ú) ««¬»¿∆∆«»
BBLÏ על הזקן רבנו מאמר של ¿

צדקתו  לאביונים נתן "פזר הפסוק

לעד"). עומדת

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰p‰Â לאדמו"ר ¿ƒ≈¿ƒ≈»
במאמר  ‰ÏÈÁ˙n'הזקן ¯eac'ƒ««¿ƒ

˜eÒt ÏÚ ÌÈ¯·c‰ ¯‡·Ï¿»≈«¿»ƒ«»
·e˙kM ‰Ó ¯‡·Ó ,ÈzLc˜Â9 ¿ƒ¿«¿ƒ¿…»«∆»
B¯˜ 'B‚ ÌÈBÈ·‡Ï Ô˙ ¯ftƒ«»«»∆¿ƒ«¿

„B·Îa Ìe¯z מובן לא לכאורה שכן »¿»
הצדקה  מצוות בין הפנימי הקשר מה

בכבוד"? תרום "קרנו לעניין בפרט

ידי Le¯tאלא, שעל הוא, הקשר ≈
גורם  האדם הצדקה מצוות

שיבוא  (כפי ב"קרן" "התרוממות"

eÏÈˆ‡c˙להלן) ˙eÎÏn‰L∆««¿«¬ƒ
שבעולם  העליונה המלכות ספירת

ÌLהאצילות  ÏÚ Ô¯˜ ˙‡¯˜ƒ¿≈∆∆«≈
ÌÚ ˙eÏÈˆ‡ ˙e¯aÁ˙‰ ‡È‰L∆ƒƒ¿«¿¬ƒƒ

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ היא המלכות ««¿ƒ»
ודרכה  באצילות האחרונה הספירה

לאחרי  הבא לעולם השפע עובר

כן  ואם הבריאה עולם שהוא האצילות

הללו  העולמות שני בין המחברת היא

נקראת  היא הזה החיבור שם ועל

BÓk"קרן", ÏLÓŒC¯cŒÏÚ e‰ÊÂ¿∆«∆∆»»¿
˙ÈÂÊ Ô¯˜ פינה‡e‰L ∆∆»ƒ∆

ÌÈÏ˙k‰ '· ˙e¯aÁ˙‰ פינה שכן ƒ¿«¿«¿»ƒ
שני  שבו במקום נוצרת זווית") ("קרן

"קרן" המושג גם וכך מתחברים קירות

שמחברת  לבחינה מתייחס ברוחניות

שונים  רוחניים עולמות ¯˜בין ‡Ï ‡È‰ ‰ek‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«∆««»»ƒ…«
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ּגם  אּלא הּפרטּיים ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה

עד  הּכללּיים, ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָלאצילּות

ּבכבֹוד  ּתרּום קרנֹו ּופרּוׁש מהּצמצּום]. ְְְְְִֵֵַַַָָָלמעלה

הּכתר. ׁשהּוא ּבכבֹוד כּו' הּמלכּות רֹוממּות ְְְְֶֶֶַַַַָהיינּו

ׁשהּוא  לאביֹונים נתן ּפּזר עלֿידי הּנמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָוזהּו

האֹור  ׁשּימׁש ׁשּבכדי ּבזה, והענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּצדקה.

ּדוקא  הּכתר המׁשכת להיֹות צריכה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָלמּטה

סדר  מּצד ּכי, הׁשּתלׁשל ּות, מּסדר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּלמעלה

ּכי  למּטה, עד ׁשּימׁש איֿאפׁשר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֻההׁשּתלׁשלּות

מּסדר  ׁשּלמעלה ּדוקא הּכתר מּצד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאם

למּטה  יֹורד - ּביֹותר הּגבֹוּה ּכל ּכי, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָהׁשּתלׁשלּות,

ּתרּום  קרנֹו גֹו' לאביֹונים נתן ּפּזר וזהּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָיֹותר.

הּכתר  נמׁש הּצדקה מעׂשה  ׁשעלֿידי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבכבֹוד,

ׁשּלמעלה  האֹור המׁשכת היינּו, ְְְְְֶַַַַַַָָָלּמלכּות,

מּטה. למּטה עד ְְְְִֵַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות

ּבהקּדים Ô·eÈÂב) ז"ל 10זה רּבֹותינּו 11מאמר ¿»ְְֲִֵֶַַַַַ

כ"ו  ּכנגד מי, ּכנגד הֹודּו כ"ו ְְִֵֶֶֶֶָהני

להם  נתן ולא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ׁשּברא ְְֶֶַַָָָָָָָֹּדֹורֹות

ׁשּדֹורֹות  ּדאף והינּו, ּבחסּדֹו, אֹותם וזן ְְְְְְֶַַַָָָּתֹורה,

אר ּכּמה מּכלֿמקֹום, ּובאין, מכעיסין היּו ְִִִִֵֶֶַַָָָָָאּלּו

לפניו  וצרי12אּפים ּבחסּדֹו. אֹותם זן ׁשהיה , ְְְְִִֶַַַָָָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

כו'*.10) הודו כ"ו הני ד"ה תרל"ז, משנת מהר"ש אדמו"ר של מאמר שזהו המאמר, שלאחרי בשיחה פסחים 11)ראה

א. מ"ב.12)קיח, פ"ה אבות

ואילך. סו ס"ע תר"ם יונתי המשך גם וראה לע"ע. נמצא לא זה מאמר (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡l‡ ÌÈiË¯t‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·e ˙eÏÈˆ‡ ˙e¯aÁ˙‰Ï¿ƒ¿«¿¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿»ƒƒ∆»

ÌÈiÏÏk‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·e ˙eÏÈˆ‡Ï Ìb בחסידות מבואר ««¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿»ƒƒ
בעולם  נתחדש ובמספרן במהותן ומוגבלות מוגדרות ספירות עשר המושג כי

גבולות  כל ללא איןֿסופי הוא האור מהאצילות למעלה כלל ובדרך האצילות

 ֿ שהקדוש הסדר בעצם ואולם והגדרות

אורו  להתגלות קבע ברוךֿהוא

הדרגות  בכל לדרגה מדרגה והמשכתו

מאצילות  למעלה וגם העולמות ובכל

"עשר  (הנקראות ספירות עשר יש

עיקרון  לגבי גם וכך הגנוזות") ספירות

שעולם  אף עולמות. לארבע החלוקה

רבים) (במובנים הוא הפרטי האצילות

והתחלת  ההגדרות עם עולם

וההגבלות  והספירות ההשתלשלות

מהאצילות  למעלה קיימות שלא

העולמות  של שההגבלות ובוודאי

קיימות  לא ועשיה יצירה בריאה,

עצם  זאת בכל מהאצילות, למעלה

לארבע  המחולקת 'מערכת' של המושג

העליונים  באורות גם קיימת 'עולמות'

נקראים  הם ושם הצמצום שקודם

וכו' דכללות בריאה דכללות, אצילות

העניינים  שכל מבואר מקומות ובכמה

דוגמתם  יש הפרטי האצילות שבעולם

זה  ומעין דכללות. האצילות בעולם גם

עליונות  יותר עוד בדרגות גם »Ú„הוא
ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓÏ כפי סוף באין ¿«¿»≈«ƒ¿

לברוא  כדי הצמצום לפני שהוא

מוגבלים  ונבראים אלא עולמות ,

הללו  העליונות בדרגות שכמובן

בצורה  היא העולמות לארבעת החלוקה

לגמרי]. ¯eÓÓB˙אחרת eÈÈ‰ „B·Îa Ìe¯z B¯˜ Le¯Ùe התעלות ≈«¿»¿»«¿¿
e‰ÊÂ .¯˙k‰ ‡e‰L „B·Îa 'eÎ ˙eÎÏn‰ וההתעלות ההתרוממות ««¿¿»∆«∆∆¿∆

האלוקי  האור גילוי היא ÌÈBÈ·‡Ïהזו Ô˙ ¯ft È„ÈŒÏÚ CLÓp‰«ƒ¿»«¿≈ƒ«»«»∆¿ƒ
‡e‰Lמצוות.‰˜„v‰ ∆«¿»»

,‰Êa ÔÈÚ‰Â,שהיא הזה בעולם למטה האלוקות שהמשכת לכך הסיבה ¿»ƒ¿»»∆
להתעלות  שגורמת הצדקה מצוות ידי על נפעלת הבריאה תכלית כאמור,

מהכתר  אור וגילוי והמשכת הכתר, לבחינת המלכות ספירת ("התרוממות")

hÓÏ‰היא  ¯B‡‰ CLÓiL È„ÎaL הזה בעולם התגלות לכדי עד ∆ƒ¿≈∆À¿«»¿«»
ממנו  למטה תחתון שאין והתחתון ‰ÎLÓ˙הגשמי ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿»«

¯„Ò „vÓ ,Èk ,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ‡˜Âc ¯˙k‰«∆∆«¿»∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿ƒƒ«≈∆

‰hÓÏ „Ú CLÓiL ¯LÙ‡ŒÈ‡ ˙eÏLÏzL‰‰ שבסדר מאחר כי «ƒ¿«¿¿ƒ∆¿»∆À¿««¿«»
לה  שיש ארוכה שרשרת (כמו הדרגתית בצורה ונמשך יורד האור השתלשלות

האור  מסוגל כמה עד גבול יש לכן ומוגבלת, בזו) האחוזות רבות חוליות

האפשרית, ביותר התחתונה הדרגה עד ומגיע יורד לא והוא ‡Ìלרדת Èkƒƒ
‰ÏÚÓlL ‡˜Âc ¯˙k‰ „vÓƒ««∆∆«¿»∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ כמובא ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
(ולא  סוף אין אור שדווקא בחסידות

מטה  "למטה יורד ומוגבל) מדוד אור

קץ", אין ‰dB·bעד Ïk ,Èkƒ»«»«
¯˙BÈ ‰hÓÏ „¯BÈ - ¯˙BÈa¿≈≈¿«»≈
הכוח  את לו אין יותר הנמוך ואילו

כמשל  כך, כדי עד לרדת והיכולת

אבנים  של מקיר בחסידות המובא

שהיו  והאבנים ונופל, שמתמוטט

ואילו  קרוב נופלות התחתונות בשורות

העליונות  בשורות שהיו האבנים

גם  וכך גדול. במרחק נופלות

ונעלים  גבוהים אורות דווקא ברוחניות,

השתלשלות") מסדר ("שלמעלה

ממש. למטה עד ft¯יורדים e‰ÊÂ¿∆ƒ«
Ìe¯z B¯˜ 'B‚ ÌÈBÈ·‡Ï Ô˙»«»∆¿ƒ«¿»
‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL ,„B·Îa¿»∆«¿≈«¬≈

¯˙k‰ CLÓ ‰˜„v‰("כבוד") «¿»»ƒ¿»«∆∆
˙eÎÏnÏ וע לקרן) ידי (שנמשלה ל ««¿

"מתרוממת", היא הצדקה מצוות קיום

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ,eÈÈ‰ הנעלה «¿«¿»«»
eÏLÏzL‰Ó˙והגבוה ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

‰hÓ ‰hÓÏ „Ú הזה לעולם «¿«»«»
הבריאה. כוונת נשלמת שבכך הגשמי

ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·10¯Ó‡Ó ¿»∆¿«¿ƒ«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯11e„B‰ Â"Î È‰ «≈«»≈

בתהלים  קלו שבפרק חסדו" לעולם כי טוב כי לה' "הודו פסוקי וששה עשרים

ÈÓ „‚k,?נאמרוÂ"Î „‚kוששה ‰aw"‰עשרים ‡¯aL ˙B¯Bc ¿∆∆ƒ¿∆∆∆»»«»»
‰¯Bz Ì‰Ï Ô˙ ‡ÏÂ BÓÏBÚa,רבנו משה ועד הראשון ÔÊÂמאדם ¿»¿…»«»∆»¿»

BcÒÁa Ì˙B‡,ועבודתם מעשיהם בזכות B¯BcL˙ולא Û‡c ,eÈ‰Â »¿«¿¿«¿¿«∆
,ÔÈ‡·e ÔÈÒÈÚÎÓ eÈ‰ el‡ של בחסדו ניזונים להיות ראויים היו ולא ≈»«¿ƒƒ»ƒ

ÂÈÙÏהקדושֿברוךֿהוא  ÌÈt‡ C¯‡ ‰nk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ12, דרך (על ƒ»»«»∆∆««ƒ¿»»
לפניו, אפים ארך כמה להודיע נח ועד מאדם דורות "עשרה המשנה לשון

ו"עשרה  המבול" מי את עליהם שהביא עד ובאין מכעיסין היו הדורות שכל

היו  הדורות שכל לפניו אפים ארך כמה להודיע אברהם ועד מנח דורות

כולם") שכר וקבל אבינו אברהם שבא עד ובאין ‡Ì˙Bמכעיסין ÔÊ ‰È‰L∆»»»»
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ט i"gyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

ּדוד  עלֿידי הֹודּו כ"ו אמירת ענין מהּו ְְְֲִִִִֵַַַַָָלהבין,

ּגם  ּתֹורה. מּתן אחרי ּדֹורֹות וכּמה ּכּמה ְֲֵֶַַַַַַָָָָָׁשהיה

לעֹולם  ּכי גו' הֹודּו הכ"ו ּבין הלא להבין, ְְֲִִִֵַָָָֹצרי

ּתֹורה, מּתן לאחרי ׁשהיּו ענינים ּגם חׁשיב ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָחסּדֹו

אׁשר  וגֹו', ּבבכֹוריהם מצרים למּכה רק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַֹלא

ּגם  אּלא ּתֹורה, למּתן הכנה היתה מצרים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָיציאת

ׁשהיּו הּבׁשן, מל ּולעֹוג האמֹורי מל ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָלסיחֹון

לֹומר  אפׁשר ואי ּתֹורה, מּתן אחרי רב ְְְֲֵֵֶַַַַַַָָזמן

קדם  ׁשהיּו ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד הם הֹודּו כ"ו ְֵֵֶֶֶֶֶָָֹׁשהני

אֹותם  זן הּלׁשֹון ּדּיּוק להבין צרי ּגם ּתֹורה. ְִִִַַַַָָָָָָמּתן

ּדוקא. חסּדֹו ְְְְַַַָּבחסּדֹו,

מקּבלים Ô·eÈÂג) ּבין ההפרׁש ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַָֻ

החסד  קֹוראים ׁשהיּו ְִִִֶֶֶַָָהראׁשֹונים

האריז"ל  קּבלת ּובין ּגדּלה, ּבׁשם ,13ׁשּלמעלה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻ

הּוא, ּבקצרה הענין ּובאּור חסד. ּבׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּנקרא

ׁשּלמעלה  חסד ׁשהּוא ,ּדארי חסד ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָּדבחינת

ׁשענין  לפי ּגדּלה, ּבׁשם נקרא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻמהׁשּתלׁשלּות,

ּדוקא, הׁשּתלׁשלּות מּסדר למעלה הּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻהּגדּלה

ענין  אמּתית ׁשּי לא הׁשּתלׁשל ּות ׁשּבסדר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹוהינּו,

יֹותר  ׁשּיהיה ׁשּי וענין ענין ּבכל ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּגדּלה,

הּגדלּות  ענין זה אין ּכן ואם מּמּנּו, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָּגדֹול

הּגדּלה  וענין קטנּות, ׁשל ענין אם ּכי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֻלאמּתתֹו,

ּד מהׁשּתלׁשלּות, למעלה חסד הּוא ּבחינת הינּו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָ

חסּדֹו. ּבׁשם הּנקרא הּוא זה וחסד .ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָּדארי

ּכתיב  ׁשּגם 14ּומּכלֿמקֹום היינּו, הּגדּלה, הוי' ל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֻ

ׁשּלמעלה  החסד (ּבחינת ּגדּלה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֻּבחינת

ׁשּזהּו ּדכיון  ,ל ּובטלה טפלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָמהׁשּתלׁשלּות)

לגּבי  ּובטל טפל זה הרי ּבלבד, וגּלּוי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָאֹור

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ועלֿזה ּבמקֹום 15איןֿסֹוף, ְְְֵֵֶַַַָָ
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תשט"ז 13) בחוקותי אם ד"ה ואילך. א צ, וירא אוה"ת קלד. ע' ז"ל הר"פ הנחות אדה"ז מאמרי ד. יז, עקב לקו"ת ראה

ואיל  ואילך).פ"ד 271 ס"ע חט"ז (תו"מ יא.14)ך כט, הימיםֿא תשצד.15)דברי רמז תהלים יל"ש א. לא, מגילה ע"פ

וש"נ. .40 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e„B‰ Â"Î ˙¯ÈÓ‡ ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .BcÒÁa זה בפרק ¿«¿¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¬ƒ«

תהלים  Âc„בספר È„ÈŒÏÚהמלךÈ¯Á‡ ˙B¯Bc ‰nÎÂ ‰nk ‰È‰L «¿≈»ƒ∆»»«»¿«»«¬≈
‰¯Bz ÔzÓ כך על אותו ולשבח לקדושֿברוךֿהוא להודות דוד ראה ולמה ««»

תורה? למתן שקדמו הדורות את בחסדו ופרנס ÔÈ·‰Ï,שזן CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ
Èk 'Â‚ e„B‰ Â"Î‰ ÔÈa ‡Ï‰¬…≈«ƒ

·ÈLÁ BcÒÁ ÌÏBÚÏ דוד מונה ¿»«¿¬ƒ
ÔzÓ È¯Á‡Ï eÈ‰L ÌÈÈÚ Ìb«ƒ¿»ƒ∆»¿«¬≈««

,‰¯Bz- גופא kÓÏ‰ובזה ˜¯ ‡Ï »…«¿«≈
'B‚Â Ì‰È¯BÎ·a ÌÈ¯ˆÓ כאשר ƒ¿«ƒƒ¿≈∆¿

פסח, לקרבן כבשים לקחו ישראל בני

ישראל  אצל מצרים בכורי "נתקבצו

אמרו  כך, עושין הם זה למה ושאלום

בכורי  שיהרוג לה' הוא פסח זבח להם

אבותיהם  אצל בכוריהם הלכו מצרים.

את  שישלחו מהם לבקש פרעה ואל

עימהם  הבכורות ועשו רצו ולא ישראל

שכתוב  וזהו מהם, הרבה והרגו מלחמה

ערוך  (שולחן בבכוריהם" מצרים למכה

תל), סימן חיים אורח הזקן אדמו"ר

מצרים  ביציאת שהיה זה נס ואמנם

אבל  תורה מתן לפני בפועל התרחש

תורה, למתן קשור ÈˆÈ‡˙הוא ¯L‡¬∆¿ƒ«
ÔzÓÏ ‰Î‰ ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»¿»¬»»¿««

‡l‡ ,‰¯Bz יש הפרק פסוקי בין »∆»
לקדושֿברוךֿהוא »Ìbשבחים

‚BÚÏe È¯BÓ‡‰ CÏÓ ÔBÁÈÒÏ¿ƒ∆∆»¡ƒ¿
ÔLa‰ CÏÓ'ה וחסדי ניסים על ∆∆«»»

עם  ישראל בני של במלחמות שנעשו

עוג, ועם ¯·סיחון ÔÓÊ eÈ‰L∆»¿««
שנה  Bz¯‰,כארבעים ÔzÓ È¯Á‡«¬≈««»

È‰L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡Â שאלה ¿≈∆¿»«∆»≈
˙B¯Bc Â"Î „‚k Ì‰ e„B‰ Â"Î≈¿∆∆

‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ eÈ‰L הפרק והרי ∆»…∆««»
שנעשו  ה' חסדי על "הודו" גם  כולל

תורה?. מתן ÔÈ·‰Ïאחרי CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ
,BcÒÁa Ì˙B‡ ÔÊ ÔBLl‰ ˜eicƒ«»»»¿«¿

.‡˜Âc BcÒÁ הקשר מה כלומר, «¿«¿»
החסד  למידת זה נושא של הפנימי

דווקא?

L¯Ù‰‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‚¿»∆¿«¿ƒ«∆¿≈
ÌÈ‡¯B˜ eÈ‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏa˜Ó ÔÈaמידת‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰ ≈¿À»ƒ»ƒƒ∆»¿ƒ«∆∆∆¿«¿»

Ï"ÊÈ¯‡‰ ˙Ïa˜ ÔÈ·e ,‰l„b ÌLa13„ÒÁ ÌLa ‡¯˜pL כפי , ¿≈¿À»≈«»«»¬ƒ«∆ƒ¿»¿≈∆∆

להלן. CÈ¯‡cשיבואר „ÒÁ ˙ÈÁ·c ,‡e‰ ‰¯ˆ˜a ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿ƒ«∆∆¿«ƒ
הספי  מעשר שלמעלה 'כתר' השתלשלות"בבחינת ב"סדר (שהן העליונות רות

בחינת  הוא מהם ואחד עניינים כמה יש והדרגה) בסדר העליונים האורות של

מהמידות  בשונה רבה, והשפעה גדול אור היינו ארוכות, (פנים אנפין" "אריך

"זעיר  הנקראות הספירות עשר של

על  המורה תואר קטנות, פנים אנפין",

מוגבלת), בחינת e‰L‡השפעה ∆
ÏÚÓlL‰"אריך" „ÒÁ∆∆∆¿«¿»

ÌLa ‡¯˜ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿≈
‰l„b‰ ÔÈÚL ÈÙÏ ,‰l„b¿À»¿ƒ∆ƒ¿««¿À»
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ≈∆
,eÈ‰Â ,‡˜Âc ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿«¿»¿«¿
CiL ‡Ï ˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒaL∆¿≈∆ƒ¿«¿¿…«»

‰l„b‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ גדולה כי ¬ƒƒƒ¿««¿À»
עצמית  גדולה היא אמיתית

רק  יחסית גדולה ולא (אבסולוטית)

יותר, קטנה בחינה ÏÎaלגבי È¯‰L∆¬≈¿»
ÔÈÚÂ ÔÈÚ גדולה CiLשל ƒ¿»¿ƒ¿»«»

Ì‡Â ,epnÓ ÏB„b ¯˙BÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»ƒ∆¿ƒ
˙eÏ„b‰ ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡ Ôk≈≈∆ƒ¿«««¿

B˙zÓ‡Ï שלא יחסית גדולה רק אלא «¬ƒ»
גדולה, להיקרא ÔÈÚראויה Ì‡ Èkƒƒƒ¿»

‰l„b‰ ÔÈÚÂ ,˙eË˜ ÏL∆«¿¿ƒ¿»«¿À»
דבר  של ÏÚÓÏ‰לאמיתו ‡e‰¿«¿»

˙ÈÁa eÈ‰c ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿«¿¿ƒ«
CÈ¯‡c „ÒÁ גבול בלי חסד שהוא ∆∆¿«ƒ

אמיתית. גדולה הוא Ê‰ולכן „ÒÁÂ¿∆∆∆
BcÒÁ ÌLa ‡¯˜p‰ ‡e‰ של «ƒ¿»¿≈«¿

את  מהללים וכאשר הקדושֿברוךֿהוא

לעולם  "כי ואומרים הקדושֿברוךֿהוא

ללא  חסד דאריך, לחסד הכוונה חסדו"

שמדובר ÌB˜ÓŒÏkÓeגבול. למרות ƒ»»
מוגבל  ובלתי סופי אין È˙k14·בחסד ¿ƒ

‰l„b‰ 'ÈÂ‰ EÏ החסד) הגדולה ¿¬»»«¿À»
שלך, היא גבול) בלי שהוא דאריך

‰l„b ˙ÈÁa ÌbL ,eÈÈ‰«¿∆«¿ƒ«¿À»
‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰ ˙ÈÁa)¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
‰ÏË·e ‰ÏÙË (˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿≈»¿≈»

EÏ,משלה עצמית חשיבות לה ואין ¿
„·Ïa Èel‚Â ¯B‡ e‰fL ÔÂÈÎc¿≈»∆∆¿ƒƒ¿«

הקדושֿברוךֿהוא, של עצמותו Èa‚Ïולא ÏË·e ÏÙË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈»≈¿«≈
ÛBÒŒÔÈ‡,עצמוÏ"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ15‰z‡L ÌB˜Óa ≈¿«∆»¿«≈«¿»∆«»
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ׁשּלמעלה  ּגדּלה (ּבחינת ּגדּלתֹו מֹוצא ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשאּתה

ׁשּזֹוהי  ענותנּותֹו, מֹוצא אּתה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָמהׁשּתלׁשלּות)

עצמֹו את ׁשּמׁשּפיל יתּבר לגּביּה והׁשּפלה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָענוה

נמׁש החסד ּכאׁשר א ּגדּלה. ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֻּבבחינת

ּגדּלה. ּבׁשם ולא חסד ּבׁשם נקרא אזי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻּבאצילּות,

ׁשהחסד  יֹותר ּבפרטּיּות אחר ּבמקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכּמבאר

הּוא  ׁשהחסד להיֹות ּדמ"ה, חסד נקרא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָּדאצילּות

ּבאדם  רֹואים ׁשאנּו ועלּֿדר הּבּטּול, ְִִִֶֶֶַַַָָָָמּצד

הׁשּפעת  נמׁש הּבּטּול מּצד ׁשּדוקא ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָלמּטה,

חסד  ׁשּבבחינת הּבּטּול מּצד והּנה, ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַהחסד.

(חסד  הּגדּלה להמׁשכת ּכלי החסד נעׂשה ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּדמ"ה,

ׁשּבחינת  היינּו, מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה (ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָּדארי

מּצד  ּדאצילּות, ּבחסד נמׁשכת ּדארי ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַחסד

ּכי  כ"ו הני ּדוד ׁשאמר וזהּו ׁשּבּה. ְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּבּטּול

ּבתכלית  היה הּמלך ּדוד ּכי חסּדֹו, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָלעֹולם

איׁש ולא ּתֹולעת ואנכי ׁשּכתּוב ּכמֹו ,16הּבּטּול, ְְְִִִֶַַַָָֹֹ

אני  ואביֹון עני אם 17ּכי עצמֹו על ׁשאמר ועד , ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

ודֹוממּתי  ׁשּויתי הּבּטּול,18לא ּתכלית ׁשהּוא , ְְְִִִִִִֶַַַֹ

להמׁשכת  ּכלי נעׂשה ׁשּבֹו, הּבּטּול ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָועלֿידי

הׁשּתלׁשלּות  מּסדר ׁשּלמעלה חסּדֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּבחינת

הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ְְְְְִֵֶֶַַֻׁשּימׁש

עלּֿפe‡·e¯ד) ּב'לּקּוטי הענין הּמבאר י ≈ְְְִִִֵַַָָָֹ

הּפסּוק 19ּתֹורה' ׂשימני 20על ִִֵַַָָ

ב' ׁשּיׁש ,זרֹוע על ּכחֹותם לּב על ְִֵֶֶֶַַַַָָכחֹותם

ּוכמֹו ּבֹולט. וחֹותם ׁשֹוקע חֹותם חֹותם, ְְְִֵֵַָָָּבחינֹות

מּניחים  ׁשּכאׁשר למּטה, ּבחֹותם ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָעלּֿדרֿמׁשל

שּקּוע, ּבּה נעׂשה הּׁשעוה על ּבֹולט ֲֲִֵֶַַַַַָָָחֹותם

ׁשם  נעׂשה אזי ׁשֹוקע חֹותם מּניחים ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָוכאׁשר

הרּוחנית, ּבעבֹודה יּובן ועלּֿדרֿזה ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּבליטה.

ּבֹולט, חֹותם ּבבחינת היא העבֹודה ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָׁשּכאׁשר

רצֹוא  ּבבחינת אׁש ּכרׁשפי האהבה ענין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא
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ז.16) כב, א.17)תהלים פו, ב.18)שם קלא, ואילך.19)שם א מה, ו.20)שה"ש ח, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰z‡ (˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰l„b ˙ÈÁa) B˙l„b ‡ˆBÓ≈¿À»¿ƒ«¿À»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«»
C¯a˙È dÈa‚Ï ‰ÏtL‰Â ‰ÂÚ È‰BfL ,B˙e˙ÂÚ ‡ˆBÓ≈«¿¿»∆ƒ¬»»¿«¿»»¿«≈ƒ¿»≈

‰l„b ˙ÈÁ·a BÓˆÚ ˙‡ ÏÈtLnL שמדובר למרות כלומר, ∆«¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ«¿À»
הקדושֿברוךֿהוא  לגבי סוף, אין אור של ובהתגלות גבול ללא בהשפעה

ענוותנותו  בגלל ורק השפלה זו בעצמו

את  מוריד הוא גבול) ללא (שהיא

'גדולה' של זו להתגלות כביכול, עצמו,

מהשתלשלות. שלמעלה החסד במידת

„ÒÁ‰ ¯L‡k C‡ מסדר שלמעלה ««¬∆«∆∆
יורד  "גדולה" הנקרא השתלשלות

ו- השתלשלות «¿CLÓƒלסדר
ÌLa ‡¯˜ ÈÊ‡ ,˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ¬«ƒ¿»¿≈
.‰l„b ÌLa ‡ÏÂ „ÒÁ∆∆¿…¿≈¿À»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿»«≈
„ÒÁ‰L ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈∆«∆∆
‰"Óc „ÒÁ ‡¯˜ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ¿»∆∆¿
כלשון  ביטול מסמל "מה" והביטוי

בחסידות  (וכמבואר מה" "ונחנו הכתוב

"כוח  אותיות החכמה עניין לגבי

‰e‡מ"ה"), „ÒÁ‰L ˙BÈ‰Ïƒ¿∆«∆∆
Ïeha‰ „vÓ את המשפיע של ƒ««ƒ

¯ÌÈ‡Bהחסד, e‡L C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ
„vÓ ‡˜ÂcL ,‰hÓÏ Ì„‡a»»»¿«»∆«¿»ƒ«

Ïeha‰ והמשפיע הנותן CLÓשל «ƒƒ¿»
„ÒÁ‰ ˙ÚtL‰ גאה אדם ואילו «¿»««∆∆

לאחרים. משלו משפיע לא רוח וגס

,‰p‰Â שבחסד שהביטול לכך בנוסף ¿ƒ≈
הרי  להשפעה, הגורם הוא דאצילות

„ÒÁ ˙ÈÁ·aL Ïeha‰ „vÓƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ«∆∆
„ÒÁ‰ ‰NÚ ,‰"Óc שבעולם ¿«¬∆«∆∆

השתלשלות  שבסדר חסד האצילות,

˙ÎLÓ‰Ï ÈÏkוהתגלות‰l„b‰ ¿ƒ¿«¿»««¿À»
‰ÏÚÓlL (CÈ¯‡c „ÒÁ)∆∆¿«ƒ∆¿«¿»
,eÈÈ‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿«¿
˙ÎLÓ CÈ¯‡c „ÒÁ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«∆∆¿«ƒƒ¿∆∆

vÓ„ומתגלית  ,˙eÏÈˆ‡c „ÒÁa¿∆∆«¬ƒƒ«
daL Ïeha‰ בחסידות כמבואר «ƒ∆»

כלי  הוא הביטול הדרגות, שבכל

אלוקו  וגילוי ת.להשראת

È‰ „Âc ¯Ó‡L e‰ÊÂ אלהÂ"Î ¿∆∆»«»ƒ»≈
„Âc Èk ,BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èkƒ¿»«¿ƒ»ƒ
,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰ ÍÏn‰«∆∆»»¿«¿ƒ«ƒ

·e˙kL BÓk גודל את שמבטאים ביטויים עצמו על אמר המלך שדוד ¿∆»
שלו: הביטול ‡LÈועוצם ‡ÏÂ ˙ÚÏBz ÈÎ‡Â16ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èk , ¿»…ƒ««¿…ƒƒ»ƒ¿∆¿

È‡17ÈzÓÓB„Â È˙ÈeL ‡Ï Ì‡ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ó‡L „ÚÂ ,18 »ƒ¿«∆»«««¿ƒ…ƒƒƒ¿«¿ƒ
אמר  המלך שדוד מפרשים החסידות ובתורת שונים פירושים יש זה לפסוק

שהוא  כך כדי עד הביטול בתכלית הקדושֿברוךֿהוא אל בטל שהוא עצמו על

("דוממתי"), כדומם תנועה ‰Ïehaחסר ˙ÈÏÎz ‡e‰L בביטול (ומדובר ∆«¿ƒ«ƒ
לידי  הבא הביטול מאשר יותר עמוק

ולא  תולעת "ואנכי בפסוקים ביטוי

אני"), ואביון עני ו"כי »¿ŒÏÚÂאיש"
BaL Ïeha‰ È„È דאצילות ,בחסד ¿≈«ƒ∆

˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk ‰NÚ«¬∆¿ƒ¿«¿»«¿ƒ«
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL BcÒÁ«¿∆¿«¿»ƒ≈∆
¯„Òa CLÓiL ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆À¿«¿≈∆

.˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿
ÈtŒÏÚ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e („≈»ƒ¿»«ƒ

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·n‰19ÏÚ «¿…»¿ƒ≈»«
˜eÒt‰20ÏÚ Ì˙BÁÎ ÈÓÈN «»ƒ≈ƒ«»«

LiL ,EÚB¯Ê ÏÚ Ì˙BÁk EaÏƒ∆«»«¿∆∆≈
Ì˙BÁ ,Ì˙BÁ ˙BÈÁa '·¿ƒ»»

ËÏBa Ì˙BÁÂ Ú˜BL שתי קיימות ≈«¿»≈
שעווה  של חותמת ליצור אפשרות

לחתום  קדם בימי נהוג שהיה (כפי

וכד' מכתב וכן חבית או בקבוק

ששלימות  כך שעווה של בחותמת

או  שהכלי לכך הוכחה מהווה החותמת

עדיין): נפתחו לא וכד' ¿BÓÎeהמכתב
,‰hÓÏ Ì˙BÁa ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»¿»¿«»
ËÏBa Ì˙BÁ ÌÈÁÈpÓ ¯L‡kL∆«¬∆«ƒƒ»≈

‰ÂÚM‰ ÏÚ או האותיות כאשר «««¬»
אזי  בולטות שבחותמת ∆¬»NÚ‰הצורה

da בשעווהÚew˘ או האותיות של »ƒ«
שבחותמת, ∆¬»¿L‡ÎÂ¯הצורה

ÌÈÁÈpÓ השעוה Ú˜BLעל Ì˙BÁ «ƒƒ»≈«
לא  שבחותמת הצורה או שהאותיות

האותיות בולט  של שקעים בה יש אז ות

הללו  ÌLוהצורות ‰NÚ ÈÊ‡ על ¬««¬∆»
ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰השעוה  .‰ËÈÏa¿ƒ»¿«∆∆∆

,˙ÈÁe¯‰ ‰„B·Úa Ô·eÈ»»¬»»»ƒ
‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯L‡kL∆«¬∆»¬»ƒ
‡e‰L ,ËÏBa Ì˙BÁ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»≈∆

L‡ ÈÙL¯k ‰·‰‡‰ ÔÈÚ מתוך ƒ¿«»«¬»¿ƒ¿≈≈
מכל  ולהתנתק לצאת ותשוקה צימאון

באלוקות  לדבוק מהרצון שמונע דבר

היא זו ¯ˆB‡ואהבה ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»
למעלה  מלמטה להתעלות ‰ÌÈÏkתשוקה ¯„bÓ ‰‡ÈˆÈÂ של הרוחניים ƒƒ»ƒ∆∆«≈ƒ

ב'רצוא' נמצא האדם וכאשר הרצונות ואת האור את המגבילים הנפש כוחות
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יי i"gyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

הּנה  הּבליטה, ענין ׁשהּוא הּכלים, מּגדר ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָויציאה

ׁשֹוקע, חֹותם ּבחינת מּלמעלה נמׁש ֿ זה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָעלֿידי

והּוא  ּבכלים, ּומלּבׁשים הּׁשקּועים האֹורֹות ְְְְִִִֵֵֶַָָֻׁשהם

ּכאׁשר  אבל הׁשּתלׁשלּות. ּדסדר האֹור ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָּבחינת

ענין  ׁשהּוא ׁשֹוקע, חֹותם ּבבחינת היא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָהעבֹודה

הּבּטּול, מּצד ׁשּבא הּׁשֹוב ּובחינת ּכּמים ְֲִִִִֶַַַַַַַָָאהבה

נעׂשה  הּבּטּול עלֿידי הּנה הּׁשּקּוע, ענין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַׁשהּוא

האֹורֹות  ׁשהם ּבֹולט, חֹותם ּבחינת להמׁשכת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּכלי

האֹור  ּבחינת והּוא מהּכלים, ּולמעלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשּבֹולטים

ׁשּמצינּו וזהּו הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּלמעלה

ּכמֹו הראׁשֹון, האֹוהב ׁשהיה אבינּו, ְְְִִֵֶַָָָָָָָּבאברהם

ּבאהבה 21ׁשּכתּוב  ׁשעבֹודתֹו אֹוהבי, אברהם ְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָ

ּכמאמר  ּדוקא, הּׁשֹוב ּבבחינת אב 22היתה זכר ְְְְְֲִִַַַַַָָָָֹ

מּצד  היא זֹו ׁשאהבה ּכּמים, אחרי ְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָנמׁש

ׁשהיה  ּבאפן היתה ׁשּלֹו האהבה וגם ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּבּטּול,

הּבּטּול, ענין ׁשהּוא הּיראה מּדת ּגם ּבּה ְְִִִִֶַַַַַָָָּכלּול

ׁשּלמעלה  האֹור את עלֿידיֿזה המׁשי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָולכן

ּבחיר  אבינּו, יעקב כן ּוכמֹו הׁשּתלׁשלּות. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹמּסדר

ּכמֹו23ׁשּבאבֹות  הּבּטּול, ּבתכלית עבֹודתֹו היתה , ְְְְֲִִֶַַָָָָָ

האמת,24ׁשּכתּוב  ּומּכל החסדים מּכל קטנּתי ְֱֲִִִִֶֶַָָָָָֹֹ

ּד הּבּטּול ּכמֹו ּולהעיר,ׁשּזהּו אבינּו. אברהם ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

נאמר  הראׁשֹונה הּוא 25ׁשּבּפעם ּדיעקב ׁשהּבּטּול ְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּׁשנּיה  ּובּפעם אבינּו. ּדאברהם הּבּטּול ְְְְִִִַַַַַַָָָָּכמֹו

יֹותר  למעלה הּוא ּדיעקב ׁשהּבּטּול ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָֹנאמר

ּבחינת  הּוא ׁשּיעקב והינּו, ּדאברהם. ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹמהּבּטּול

קטנּתי  וזהּו הּבּטּול, ּתכלית ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹהּתפארת,

ּדקׁשֹוט, חסד ּבחינת האמת, ּומּכל החסדים ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹמּכל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ה"ב.21) פ"י תשובה הל' רמב"ם וראה ח. מא, גשם.22)ישעי' תפלת ב.23)נוסח קמז, ב. קיט, זח"א א. פע"ו, ב"ר

יא.24) לב, 10).25)וישלח (שבהערה תרל"ז הודו כ"ו הני ד"ה במאמר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכלים, של מההגבלות להשתחרר ‰ËÈÏa‰ובתשוקה ÔÈÚ ‡e‰L כי ∆ƒ¿««¿ƒ»

תורה  בלקוטי ומבואר האדם של למציאותו ביטוי הם והתשוקה הרצון

מהמישור, הבולט להר נמשלה זו ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰שאהבה ‰p‰ ידי על ƒ≈«¿≈∆
בולט' 'חותם בדוגמת למעלה מלמטה אהבה ÏÚÓlÓ‰התעוררות CLÓƒ¿»ƒ¿«¿»

Ú˜BL,למטה  Ì˙BÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»≈«
ÌÈÚe˜M‰ ˙B¯B‡‰ Ì‰L∆≈»«¿ƒ
‡e‰Â ,ÌÈÏÎa ÌÈLaÏÓe¿À»ƒ¿≈ƒ¿
¯„Òc ¯B‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿≈∆
¯L‡k Ï·‡ .˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¬»«¬∆
Ì˙BÁ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ¿ƒ«»
‰·‰‡ ÔÈÚ ‡e‰L ,Ú˜BL≈«∆ƒ¿««¬»

ÌÈnk על העונג הוא שעניינה כלומר ««ƒ
והצימאון  התשוקה (ולא אלוקים קרבת

וברעש) ‰BM·בהתלהבות ˙ÈÁ·e¿ƒ««
היציאה  (ולא בכלים וההתלבשות

‰Ïehaמהגדרים) „vÓ ‡aL של ∆»ƒ««ƒ
ביטוי  מתן ואי לאלוקות האדם

שלו  האישיות ולתשוקות ,לרצונות
ŒÏÚ ‰p‰ ,ÚewM‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ«ƒ≈«

‰NÚ Ïeha‰ È„ÈהאדםÈÏk ¿≈«ƒ«¬∆¿ƒ
˙ÎLÓ‰Ï בדרגה בנפשו אלוקות ¿«¿»«

ותתגלה  שתומשך נעלית, יותר הרבה

ËÏBa,בנפשו  Ì˙BÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»≈
˙B¯B‡‰ Ì‰L העליונים ∆≈»

ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓÏe ÌÈËÏBaL∆¿ƒ¿«¿»≈«≈ƒ
ובהגבלות ואינם  בהגדרות מוגבלים

הכלים, ‰‡B¯של ˙ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ«»
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
ביטוי  לידי המביאה שהתעוררות נמצא

הדברים  (שמטבע האדם מציאות את

"חותם  בחינת ומוגבלת), מוגדרת היא

במדידה  אורות ממשיכה בולט"

ואילו  בולט", "חותם בחינת והגבלה,

של  מביטול שנובעת התעוררות

שוקע" "חותם בחינת האדם, מציאות

ממדידה  שלמעלה אודות ממשיכה

בולט". "חותם בחינת והגבלה,

ÔBL‡¯‰ ·‰B‡‰ ‰È‰L ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡a eÈˆnL e‰ÊÂ היינו ¿∆∆»ƒ¿«¿»»»ƒ∆»»»≈»ƒ
ה', אוהב שהיה נאמר שעליו e˙kL·הראשון BÓk21,È·‰B‡ Ì‰¯·‡ ¿∆»«¿»»¬ƒ

‡˜Âc ·BM‰ ˙ÈÁ·a ‰˙È‰ ‰·‰‡a B˙„B·ÚL עונג מתוך אהבה ∆¬»¿«¬»»¿»ƒ¿ƒ«««¿»
(בשונה  למים ותשוקה שנמשלה "רצוא" בבחינת שהיא אש כרשפי מאהבה

עצרת Ó‡Ók22¯בוערת), בשמיני הנאמרת גשם  בתפילת שאומרים כפי  ¿«¬«
·‡ ¯ÎÊ אבינו ‡EÈ¯Áאברהם CLÓבאהבהÌÈnk מבקשים ובזכותו ¿…»ƒ¿»«¬∆««ƒ

גשמים  BÊמי ‰·‰‡L למים , ‰Ïehaשנמשלה „vÓ ‡È‰ כאמור ∆«¬»ƒƒ««ƒ
ביטוי  לידי באה לא לה' אהבתו העצמית מציאותו את מבטל האדם שכאשר

מציאותו, מגדרי לצאת של Ì‚Âברצון ה' אהבת שבגללו נוסף היבט יש ¿«
- ביטול מתוך היתה אבינו È‰L‰אברהם ÔÙ‡a ‰˙È‰ BlL ‰·‰‡‰»«¬»∆»¿»¿…∆∆»»

‰‡¯i‰ ˙cÓ Ìb da ÏeÏk»»«ƒ««ƒ¿»
Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰L בעוד ∆ƒ¿««ƒ

האהבה  שרגש חשש קיים שבאהבה

האדם  של האישית למציאות ביטוי יתן

ביטול  גורמת מטבעה היראה האוהב,

CÈLÓ‰ ÔÎÏÂ אבינו ŒÏÚאברהם ¿»≈ƒ¿ƒ«
‰ÊŒÈ„È מתוך שהיתה אהבתו ידי על ¿≈∆

ÏÚÓlL‰ביטול  ¯B‡‰ ˙‡∆»∆¿«¿»
‰ ¯„qÓ˙eÏLÏzL לעיל כמבואר ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

הביטול. של וענינו כוחו ¿BÓÎeשזה
¯ÈÁa ,eÈ·‡ ·˜ÚÈ ÔÎ≈«¬…»ƒ¿ƒ

˙B·‡aL23B˙„B·Ú ‰˙È‰ , ∆»»»¿»¬»
BÓk ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿

·e˙kL24 על אמר אבינו שיעקב ∆»
‰ÌÈ„ÒÁעצמו  ÏkÓ ÈzË»̃…¿ƒƒ…«¬»ƒ

˙Ó‡‰ ÏkÓe נובעת זו (ואמירה ƒ»»¡∆
הקודש  באגרת כמבואר מהביטול,

דיבורֿהמתחיל  ב, סימן התניא, שבספר

 ֿ שהקדוש וחסד חסד "שבכל קטנתי:

להיות  צריך לאדם עושה ברוךֿהוא

אלוקים  קרבת שהיא במאד... רוח שפל

הקרוב  וכל מלפנים שאת ביתר ממש

מעלה  למעלה והגבה שאת ביתר ה' אל

למטה  רוח שפל יותר להיות צריך

‰Ïehaמטה") BÓk e‰fL∆∆¿«ƒ
,¯ÈÚ‰Ïe .eÈ·‡ Ì‰¯·‡c¿«¿»»»ƒ¿»ƒ
¯Ó‡ ‰BL‡¯‰ ÌÚtaL25 ∆«««»ƒ»∆¡«

מהר"ש  הרבי של החסידות במאמר

ז"ל  חכמינו מאמר על תרל"ז משנת

הודו..." כ"ו Ïeha‰L∆«ƒ"הני
Ïeha‰ BÓk ‡e‰ ·˜ÚÈc¿«¬…¿«ƒ

eÈ·‡ Ì‰¯·‡c.בדרגה לו ושווה ¿«¿»»»ƒ
‰iM‰ ÌÚt·e נזכר שהנושא ««««¿ƒ»

מאמר  BÈ˙¯באותו ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ·˜ÚÈc Ïeha‰L ¯Ó‡∆¡«∆«ƒ¿«¬…¿«¿»≈
,˙¯‡Ùz‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ·˜ÚiL ,eÈ‰Â .Ì‰¯·‡c Ïeha‰Ó≈«ƒ¿«¿»»¿«¿∆«¬…¿ƒ««ƒ¿∆∆

Ïeha‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰L הביטול מאשר יותר ונעלה עמוק בביטול ומדובר ∆«¿ƒ«ƒ
לה  שיש התפארת מידת הוא ויעקב החסד מידת הוא אברהם כי אברהם של

להלן  כמבואר החסד, מידת על אמר e‰ÊÂמעלה אבינו יעקב דווקא ולכן ¿∆
˙Ó‡‰ ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜ בצמוד מזכיר שיעקב וכיוון »…¿ƒƒ…«¬»ƒƒ»»¡∆
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 ֿ ׁשעל ההמׁשכה ּגם ולכן הּבּטּול. ּתכלית ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא

יֹותר, עליֹון אֹור הּוא האמצעי קו יעקב ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹידי

הּכתר  עד עֹולה האמצעי ׁשּקו היינּו26ּכּידּוע , ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

רק  מּגיעים הּקּוין ּדׁשאר הּכתר, ּפנימּיּות ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָּבחינת

ּבפנימּיּות  מּגיע האמצעי וקו הּכתר, ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָּבחיצֹונּיּות

ֶֶַהּכתר.

e‰ÊÂ ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּכן לעֹולם 27ּגם ¿∆ְְֵֵֶַַַַָָ

ּכארז, קׁשה יהא ואל ּכקנה ר אדם ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָיהא

לעליֹון  אּדמה ׁשם על הּוא אדם ,28ּדהּנה, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָ

יׁש ּגּופא ּובזה ּגּופא, הּקדּׁשה ּבחינת על ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּמֹורה

ּכארז  קׁשה ּכארז. וקׁשה ּכקנה, ר אֹופּנים, ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָב'

אבל  קדּׁשה, ּכן ּגם הּוא ּדתהּו ּדתהּו, הּמּדֹות ְְְֲִֵֵַַָָֹֹֻהם

היא  מּדה ׁשּכל ּתּקיפֹות, מּדֹות הם ּדתהּו ְִִִִִֵֶַַָָֹהּמּדֹות

ּבתהּו ולכן לזּולתּה, מקֹום נֹותנת ואינּה ְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָֹּבתקּפּה

וּימלֹו וּימת וּימל העבֹודה 29היה ותכלית . ְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּיׁש ּדתּקּון הּמּדֹות ׁשהם ּכקנה, ר ׁשּיהא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהּוא

זּולתֹו. את סֹובל אחד ּכל ולכן הּבּטּול, ְִֵֵֶֶֶַָָָָָּבהם

ּדתּקּון, ּתפארת ּבחינת הּוא יֹותר ְְְְִִִִִֵֶֶַָּובפרטּיּות

הּוא  ותפארת הּתּקּון, עּקר הּוא ּתפארת ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַּדבחינת

ּתכלית  מּצד הפכים ב' ׁשּכֹולל ההתּכּללּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָענין
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ועוד.26) קיד. פרק ח"א תער"ב המשך ב. סה, נח תו"ח ב. צו, מסעי לקו"ת יהא 27)ראה לעולם ד"ה וראה ב. כ, תענית

זו. שנה בלק דש"פ יעקב שארית והי' ד"ה ואילך). 72 ע' תש"ג (סה"מ תש"ג ספר 28)אדם יד. יד, ישעי' – הכתוב לשון

ועוד. ב. כ, א. ג, של"ה פל"ג. ח"ב חי כל אם מאמר מאמרות ובכ"מ.29)עשרה וישלח. ס"פ להאריז"ל ל"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא, סתם החסד למידת הכוונה שאין מובן האמת, עניין את החסד לעניין

ËBL˜c „ÒÁ ˙ÈÁa מידת היא יעקב של מידתו (כי האמת חסד ¿ƒ«∆∆ƒ¿
ולכן  יחד גם הגבורה ומידת החסד מידת של ושילוב מיזוג שהיא התפארת

מבטה  מנקודת הרי סתם החסד במידת כשמדובר כי האמת מידת נקראת היא

הנכונה ש  הדרך איננה הגבורה מידת ל

התפארת  למידת אבל להיפך, גם וכך

ביחד  הגבורה ואת החסד את המשלבת

האמת) מידת היא ולכן התנגדות אין

‡e‰LÏeha‰ ˙ÈÏÎz יותר ∆«¿ƒ«ƒ
סתם. החסד מידת Ìbמאשר ÔÎÏÂ¿»≈«

Â˜ ·˜ÚÈ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈«¬…«
ÔBÈÏÚ ¯B‡ ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ∆¿

¯˙BÈ שההמשכה לעיל כמבואר ≈
היא  למטה מלמעלה וההתגלות

ההתעוררות  ודרגת לאופי בהתאם

של  הביטול (ולכן למעלה מלמטה

שלו  המציאות גדרי את המבטל האדם

סוף  אין אור והתגלות להמשכת גורם

ומאחר  השתלשלות) מסדר למעלה

לגבי  מעלה יש יעקב של שבמידתו

שנמשכת  ההמשכה אברהם, של מידתו

יותר, נעלית ממנה »«»Úe„ikכתוצאה
ÈÚˆÓ‡‰ ÂwL הספירות עשר ∆«»∆¿»ƒ

קוין. בשלושה 'בנויות' העליונות

בינה, הימין; בקו – ונצח חסד חכמה,

דעת, השמאל; בקו – והוד גבורה

לו  שיש האמצעי בקו – ויסוד תפארת

הקווים  שני לגבי מיוחדת מעלה

ניגודים  בתוכו משלב הוא כי האחרים

אפשרי  זה ושילוב וגבורה חסד כוללת והתפארת ובינה חכמה כוללת (הדעת

האמצעי  הקו דווקא ולכן מהספירות) שלמעלה סוף האין Ú„בכוח ‰ÏBÚ∆«
¯˙k‰26ÔÈew‰ ¯‡Lc ,¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa eÈÈ‰ , «∆∆«¿¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆ƒ¿»««ƒ

ÚÈbÓ ÈÚˆÓ‡‰ Â˜Â ,¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁa ˜¯ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ«¿ƒƒ«∆∆¿«»∆¿»ƒ«ƒ«
¯˙k‰ ˙eiÓÈÙa נחלק הוא כללי ובאופן עניינים כמה יש בכתר ƒ¿ƒƒ«∆∆

העליונה  הדרגה – ו"חיצוניות" סוף אין באור התחתונה הדרגה - ל"פנימיות"

וספירת  בכלל, האמצעי וקו האצילות לעולם ומקור שורש והיותו בנאצלים

הכתר  לפנימיות במיוחד קשורים בכלל .התפארת
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ27Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ ¿∆«≈«∆»¿«≈«¿»¿≈»»

ÌL ÏÚ ‡e‰ Ì„‡ ,‰p‰c ,Ê¯‡k ‰L˜ ‡‰È Ï‡Â ‰˜k C«̄¿»∆¿«¿≈»∆¿∆∆¿ƒ≈»»«≈
ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡28 וחשב שהתגאה ּבבל מלך כלפי נאמר הדבר בפסוק ∆»∆¿∆¿ֶָ

המושג  בחסידות אך לאלוקים להידמות שביכולתו למעליותא,לעצמו מתפרש

והתואר  לקדושֿברוךֿהוא האדם בין דמיון קיים אכן מסויים שבמובן היינו

הזה, מהדמיון נובע Ê·e‰'אדם' ,‡Ùeb ‰M„w‰ ˙ÈÁa ÏÚ ‰¯BnL∆∆«¿ƒ««¿À»»»∆
‡Ùeb הקדושה בבחינת שהוא כפי החיובי במובן 'אדם' ·'במושג LÈ »≈

˙Bcn‰ Ì‰ Ê¯‡k ‰L˜ .Ê¯‡k ‰L˜Â ,‰˜k C¯ ,ÌÈpÙB‡«ƒ«¿»∆¿»∆¿∆∆»∆¿∆∆≈«ƒ
Ôk Ìb ‡e‰ e‰˙c ,e‰˙c¿…¿…«≈
e‰˙c ˙Bcn‰ Ï·‡ ,‰M„¿̃À»¬»«ƒ¿…

˙BÙÈwz ˙BcÓ Ì‰ כמבואר ≈ƒ«ƒ
שבעולם  העליונות שהמידות בחסידות

התיקון) מעולם נעלה (שבשרשו התוהו

שהם  כפי האדם של למידות דומות

נשלטות  שיהיו מבלי נפשו, עצם מצד

רב, בתוקף הן ולכן השכל ידי  על

dÈ‡Â dt˜˙a ‡È‰ ‰cÓ ÏkL∆»ƒ»ƒ¿»¿»¿≈»
ÔÎÏÂ ,d˙ÏeÊÏ ÌB˜Ó ˙˙B∆∆»¿»»¿»≈
˙ÓiÂ CÏÓiÂ ‰È‰ e‰˙a¿…»»«ƒ¿…«»»

CBÏÓiÂ29 בפרשת) בתורה ככתוב «ƒ¿
שמלכי  לפני וישלח) שמלכּו ְֶָהגויים

קדם  שתוהו (כשם ישראל מלכי

האחד  של שמלכותו כך מלכו לתיקון),

שמלך  לאחר ורק לשני מקום נתנה לא

למלוך  אחריו לבא התאפשר מת אחד

מסמלים  הללו שהמלכים משום וזאת

שהן  התוהו עולם של המידות את

מנגדת  אחת שכל תקיפות מידות

עולם  של ממידות (בשונה לשנייה

מידה  שכל בכך שמתאפיינות התיקון

שהחסד  שלמרות כך מחברתה כלולה

שונים, 'קוין' שני הן למשל, והגבורה,

ו'חסד  שבחסד' 'גבורה בהם יש

iL‰‡שבגבורה') ‡e‰ ‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎ˙ÂהאדםÌ‰L ,‰˜k C¯ ¿«¿ƒ»¬»∆¿≈«¿»∆∆≈
Ïeha‰ Ì‰a LiL Ôew˙c ˙Bcn‰ אינם שלהם וה'ציור' והמציאות «ƒ¿ƒ∆≈»∆«ƒ

התוהו, בעולם כמו ‡Á„בתוקף Ïk ÔÎÏÂ התיקון בעולם Ï·BÒמהמידות ¿»≈»∆»≈
B˙ÏeÊ שלו.‡˙ מהמציאות ומנוגדת שונה למציאות מקום ונותן ∆»

¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e במידת בפרט קיים שונות מידות בין חיבור של זה עניין ƒ¿»ƒ≈
‰e‡התפארת  ˙¯‡Ùz ˙ÈÁ·c ,Ôew˙c ˙¯‡Ùz ˙ÈÁa ‡e‰ -¿ƒ«ƒ¿∆∆¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆

Ôewz‰ ¯wÚ הוא תוהו לעומת תיקון של המרכזי המאפיין כאמור כי ƒ««ƒ
במיוחד שבתיקון ובולט מודגש זה ועניין שונות מידות של התכללות יש

רק  לא שהיא התפארת שילוב במידת אלא באחרת אחת מידה של התכללות

וגבורה, חסד בין מושלם ‰‰˙eÏlk˙ומיזוג ÔÈÚ ‡e‰ ˙¯‡Ù˙Â¿ƒ¿∆∆ƒ¿««ƒ¿«¿
Ïeha‰ ˙ÈÏÎz „vÓ ÌÈÎÙ‰ '· ÏÏBkL שבדרך שרים שני כמשל ∆≈¬»ƒƒ««¿ƒ«ƒ

הם  המלך בפני עומדים הם כאשר אבל דעות חילוקי ביניהם יש כלל
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יג i"gyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

ּביֹותר. נעלה אֹור נמׁש ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָהּבּטּול,

ּכן  ּגם ּׁשּכתּוב וזהּו על 30מה ועֹובר עֹון נֹוׂשא ְְֵֵֵֶֶַַַָָ

עצמֹו שּמׂשים למי נחלתֹו, לׁשארית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָּפׁשע

י"ג 31ּכׁשיריים  הם ּפׁשע על ועֹובר עֹון ּדנֹוׂשא , ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה הרחמים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָמּדֹות

הרחמים  מּדֹות י"ג ּבחינת להמׁשכת ְְְְְֲִִִִַַַַַָָוהּכלי

מׂשים  ענין הּוא הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּלמעלה

ּכלי  הּוא ׁשהּבּטּול וכּנ"ל ּכׁשיריים, ְְְְִִִִֶַַַַַעצמֹו

הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלהמׁשכת

ּבֹו אין הׁשּתל ׁשלּות מּסדר ׁשּלמעלה ׁשהאֹור ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָואף

עצמֹו, האֹור מּצד זהּו הּנה ּכלל, והגּבלה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמדידה

עצמן  מּצד ׁשהן ּכמֹו הרחמים מּדֹות ׁשי"ג ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהיינּו,

ּבכל  להּמׁש ויכֹולֹות ּכלל, הגּבלֹות ּבהן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָאין

ּכלי  להי ֹות  צרי הרי הּמקּבל, מּצד אבל ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמקֹום,

ּדרחמי, מכילין י"ג ּבׁשם ׁשּנקראים ׁשּזהּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָלזה,

הּבּטּול  הּוא לזה והּכלי  ּכלים, מּלׁשֹון ְְְְְִִִִִִֵֶַַמכילין

ענין  ּכן ּגם וזהּו ּכׁשיריים. עצמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַשּמׂשים

ׁשּלמעלה  האֹור נמׁש ׁשעלֿידּה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּתׁשּובה,

ּבסדר  ּׁשנפּגם מה ּכל לתּקן הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמּסדר

רמ"ח  הן מצֹותֿעׂשה רמ"ח ּדהּנה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַהׁשּתלׁשלּות.

ּדמלּכא  עברה,32אברין עֹובר האדם וכאׁשר , ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ

נאמר  עלֿזה ּבגּופא 33הּנה ּבי, הּפֹוׁשעים ְְֱִִִֵֶֶַַַָ

הּתׁשּובה  עלֿידי הּנה ּומּכלֿמקֹום, ְְְְִִֵֵַַַָָָָּדמלּכא,

ׁשעלֿידי  לפי והינּו, הּפגמים, ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָמתּתּקנים

מּסדר  ׁשּלמעלה האֹור נמׁש ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהּתׁשּובה

ּבּטּול  הּוא הּתׁשּובה ענין והרי ְְְְְֲִִִֵַַַַָהׁשּתלׁשלּות,

עלֿידיֿזה  ׁשּדוקא (צּוּבראכנקייט ), ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָּוׁשבירה

מּסדר  ׁשּלמעלה האֹור את ְְְִִִֵֶֶֶַַָָממׁשיכים

ּתׁשּובה  ׁשּבעלי ׁשּבמקֹום עד ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָהׁשּתלׁשלּות,

לעמד  יכֹולים ּגמּורים צּדיקים אין ,34עֹומדים ְְְֲִִִִִֵַַֹ

האֹור  לקּבל ּכלים להם אין ׁשהּצּדיקים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלפי

ׁשּבהם, הּבּטּול עלֿידי ּתׁשּובה' ל'בעלי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנמׁש

האֹור. להמׁשכת הּכלי ְְְִֶַַַָָׁשהּוא
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יח.30) ז, 31.13)מיכה שבהערה אוה"ת וראה ב. קיא, סנהדרין ב. יז, תקו"ז 32)ר"ה ראה – התיקונים. בשם רפכ"ג תניא

סע"א). (עד, ב.33)ת"ל פה, זח"ב כד. סו, ב.34)ישעי' לד, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כלל, ניכרים לא ביניהם וההבדלים וכל מכל ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰מתבטלים

לביטול  BÈa˙¯הודות ‰ÏÚ ¯B‡ CLÓ סוף אין שאור כאמור ƒ¿»«¬∆¿≈
התפארת. במידת דווקא מאיר הכתר") Ó‰("פנימיות Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«

·e˙kM30ÈÓÏ ,B˙ÏÁ ˙È¯‡LÏ ÚLt ÏÚ ¯·BÚÂ ÔBÚ ‡NB ∆»≈»¿≈«∆«ƒ¿≈ƒ«¬»¿ƒ
ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNn˘31, ∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ

ÚLt ÏÚ ¯·BÚÂ ÔBÚ ‡NBc¿≈»¿≈«∆«
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È Ì‰≈ƒ»«¬ƒ
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
תשליך' ב'סדר גם שמובא (כפי

המידות  י"ג כיצד חב"ד נוסח במחזור

נרמזות  וכו' וחנון רחום אל ה' ה'

וגו'), עון נושא כמוך אֿל "מי בפסוק

‚"È ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk‰Â¿«¿ƒ¿«¿»«¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒ∆¿«¿»
ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓƒ≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿«
בבחינת  העצמית המציאות של הביטול

Ï"pÎÂ ,ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNÓ≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ¿««
˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk ‡e‰ Ïeha‰L∆«ƒ¿ƒ¿«¿»«
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»ƒ≈∆
¯B‡‰L Û‡Â .˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«∆»
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
,ÏÏk ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó Ba ÔÈ‡≈¿ƒ»¿«¿»»¿»
האמור  על לשאול מקום יש לכאורה

שהאור  לכך הסיבה מהי לעיל:

נמשך  השתלשלות מסדר שלמעלה

מדובר  והרי הביטול ידי על דווקא

ההתפשטות  שגם גבול בלי באור

גבול  בלי להיות אמורה שלה וההארה

"למטה  נמשך סוף אין שאור כידוע

קץ"? אין עד על ‰p‰מטה המענה ƒ≈
הוא  ‰‡B¯כך „vÓ e‰Ê -∆ƒ«»

˙BcÓ ‚"ÈL ,eÈÈ‰ ,BÓˆÚ«¿«¿∆ƒ
„vÓ Ô‰L BÓk ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ¿∆≈ƒ«
Ïk ˙BÏa‚‰ Ô‰a ÔÈ‡ ÔÓˆÚ,Ï «¿»≈»∆«¿»¿»

,ÌB˜Ó ÏÎa CLn‰Ï ˙BÏBÎÈÂƒ¿ƒ»≈¿»»
לאדם  וגם נמוכות הכי בדרגות גם

בביטול  vÓ„שאיננו Ï·‡¬»ƒ«
È¯‰ ,Ïa˜n‰האדםCÈ¯ˆ «¿«≈¬≈»ƒ

ÈÏk ˙BÈ‰Ï ראוי‰ÊÏ שהאור כדי ƒ¿¿ƒ¿∆
ויחדור  בו ייקלט למטה מלמעלה הבא

'סובב' יישאר ולא בפנימיות בו

מלמעלה, ∆∆e‰fLו'מקיף'
ÔÈÏÈÎÓ ‚"È ÌLa ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ

רחמים,ÈÓÁ¯cמידות  ÌÈÏk,גם ÔÈÏÈÎÓשל ÔBLlÓ אורות היינו ¿«¬≈¿ƒƒƒ¿≈ƒ
בפנימיות  בו ולחדור לאדם להאיר כדי אבל גבול בלי אכן עצמם מצד שהם

בכלים  'יתלבשו' שהאורות צורך ‰Ïehaיש ‡e‰ ‰ÊÏ ÈÏk‰Â¿«¿ƒ¿∆«ƒ
ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNn˘.(כנ"ל כקנה", "רך Ôk(להיות Ìb e‰ÊÂ ∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ¿∆«≈

d„ÈŒÏÚL ,‰·eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»∆«»»
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ CLÓƒ¿»»∆¿«¿»ƒ≈∆
‰Ó Ïk Ôw˙Ï ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«≈»«
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ÌbÙM∆ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿¿
של  הביטול התשובה, בעניין שגם

האור  המשכת את הגורם הוא האדם

מהשתלשלות. ≈p‰c¿ƒ‰,שלמעלה
Á"Ó¯ Ô‰ ‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¿̄«ƒ¿¬≈≈¿«

‡kÏÓc ÔÈ¯·‡32 ֿ הקדושֿברוך ≈»ƒ¿«¿»
כביכול, בו, שיש לגוף נמשל הוא

מהמצוות  אחת וכל אברים, רמ"ח

מאחד  עליונים אורות ממשיכה

העליונים, ∆¬»¿L‡ÎÂ¯מה'אברים'
ŒÏÚ ‰p‰ ,‰¯·Ú ¯·BÚ Ì„‡‰»»»≈¬≈»ƒ≈«

¯Ó‡ ‰Ê33,Èa ÌÈÚLBt‰ ∆∆¡««¿ƒƒ
,‡kÏÓc ‡Ùe‚a גורמת והעבירה ¿»¿«¿»

העליונים  ב'אברים' כביכול פגם,

È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈«¿≈
Ïk ÌÈwz˙Ó ‰·eLz‰«¿»ƒ¿«¿ƒ»
ŒÏÚL ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,ÌÈÓ‚t‰«¿»ƒ¿«¿¿ƒ∆«
¯B‡‰ CLÓ ‰·eLz‰ È„È¿≈«¿»ƒ¿»»
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
וכאשר  מלכתחילה פגם נוצר לא שבו

נתקן, הפגם מתגלה זה ≈¬»È¯‰Âאור
Ïeha ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ

‰¯È·Le(ËÈÈ˜Î‡¯aeˆ) של ¿ƒ»¿»¿¿«¿
ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰האדם, ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈∆

וה'שבירה' ‡˙הביטול ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»ƒ≈∆
ÌB˜ÓaL „Ú ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿«∆¿»
ÔÈ‡ ÌÈ„ÓBÚ ‰·eLz ÈÏÚaL∆«¬≈¿»¿ƒ≈
ÌÈÏBÎÈ ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ¿ƒ

„ÓÚÏ34ÔÈ‡ ÌÈ˜Ècv‰L ÈÙÏ , «¬…¿ƒ∆««ƒƒ≈
¯B‡‰ Ïa˜Ï ÌÈÏk Ì‰Ï,הנעלה »∆≈ƒ¿«≈»

השתלשלות  מסדר שלמעלה האור

ŒÏÚ '‰·eLz ÈÏÚ·'Ï CLÓpL∆ƒ¿»¿«¬≈¿»«
‡e‰L ,Ì‰aL Ïeha‰ È„È¿≈«ƒ∆»∆∆

ÎLÓ‰Ï˙הביטול ÈÏk‰ וקליטת «¿ƒ¿«¿»«
¯B‡‰.השתלשלות מסדר שלמעלה »
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להמׁשכת ‡ÌÓה) ׁשהּכלי לעיל ׁשּנתּבאר אף »¿»ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

הׁשּתלׁשלּות  מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶַַָָהאֹור

היא  הּתׁשּובה עּקר והרי הּתׁשּובה, ענין ְְְֲִִִֵַַַַַָָהּוא

להּבא,35ּבּלב  על וקּבלה העבר על חרטה , ְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָ

ּבלבד, ׁשּבּלב הּבּטּול מסּפיק לא ְְִִִִֵֶַַַַָָֹמּכלֿמקֹום,

ּדכיון  ּדוקא, ּבמעׂשה יהיה ׁשהּבּטּול צרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא

ּכּנ"ל, למּטה האֹור ׁשּימׁש היא הּכּונה ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשּתכלית

ׁשהּוא  האֹור להמׁשכת הּכלי ּגם הּנה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָלכן

ענין  והּוא ּדוקא, ּבמעׂשה להיֹות צרי ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָהּבּטּול,

ּׁשּכתּוב  מה וזהּו הּצדקה. ׁשּבעׁשּית 36הּבּטּול ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָ

ּבראׁשֹו, יׁשּועה וכֹובע ּכׁשריֹון צדקה ְְְְְְְִִַַַָָָֹוּילּבׁש

 ֿ ׁשּבעל ּתֹורה ּבחינת הּוא יׁשּועה ּכֹובע ְְְְִִֵֶַַַָָּדהּנה,

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו זֹו37ּפה, חֹומה אני ּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ּבית,38ּתֹורה  ּבחינת היא ׁשּבעלּֿפה ׁשּתֹורה , ְְִִִֶֶֶַַַָָ

ּבֹוגדיו, ריח את רק לא ׁשּׁשֹומרת הרחֹוק ְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמּקיף

את  ּגם אּלא ּתׁשּובה', 'ּבעלי עבֹודת ענין ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

הּצּדיקים, עבֹודת ענין ׁשהּוא ּבגדיו, ְְֲִִִֵֶַַַַַָָריח

ּתֹורה  עלֿידי היא הענינים לכל ְְְְְִִִִֵַַָָָָָּדהּׁשמירה

זה  הרי ּגּופא ׁשּבעלּֿפה ּובתֹורה ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּבעלּֿפה,

ּתנּויי  ּכּולהּו יהּודה ּדרב נזיקין, סדר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָעלֿידי

הוה  סדר 39ּבנזיקין ׁשהּוא יׁשּועה ּכֹובע וזהּו , ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָ

ז"ל  חכמינּו ּכדרׁשת הּפסּוק 40נזיקין, והיה 41על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

סדר  זה יׁשּועֹות יׁשּועֹות, חסן עּת ְְֱִֵֵֶֶֶַֹאמּונת

ּבבחינ  הּוא נזיקין סדר ּדלּמּוד להֹוׁשיע נזיקין, ת ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַ

נפׁשֹו מסּפיק 42מּׁשֹופטי לא אףֿעלּֿפיֿכן, אבל . ְְְֲִִִֵֵַַַַָֹ

להיֹות  צרי אּלא ּבלבד, ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָלּמּוד

צדקה  וּילּבׁש ּׁשּנאמר מה ׁשּזהּו הּצדקה, ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעׂשה

ׁשּלא  הענינים לכל הּׁשמירה ּדאמּתית ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹּכּׁשריֹון,

מעׂשה  עלֿידי זה הרי כּו', יניקה ׁשּום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָיהיה
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¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡ ÌÓ‡ (‰»¿»«∆ƒ¿»≈¿≈∆«¿ƒ¿«¿»«»
¯wÚ È¯‰Â ,‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿««¿»«¬≈ƒ«

·la ‡È‰ ‰·eLz‰35, הוא שתוכנה נפשית החלטה ÏÚהיינו ‰Ë¯Á «¿»ƒ«≈¬»»«
¯·Ú‰ בעבר שנעשה החטא a‰Ï‡על ÏÚ ‰Ïa˜Â ולחטוא לחזור שלא ∆»»¿«»»«¿«»
שזהו ÌB˜ÓŒÏkÓ,בעתיד, למרות ƒ»»

כדי  הרי ההלכה, לפי התשובה עיקר

מסדר  שלמעלה אור להמשיך

‰Ïehaהשתלשלות  ˜ÈtÒÓ ‡Ï…«¿ƒ«ƒ
התשובה  של ≈»∆laL·וה'שבירה'

Ïeha‰L CÈ¯ˆ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»»ƒ∆«ƒ
‰NÚÓa ‰È‰È בפועל,‡˜Âc ƒ¿∆¿«¬∆«¿»

‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎzL ÔÂÈÎc¿≈»∆«¿ƒ««»»ƒ
¯B‡‰ CLÓiL מסדר שלמעלה ∆À¿«»

Ï"pkהשתלשלות  ‰hÓÏ שתכלית ¿«»««
האלוקי  שהאור היא העולם בריאת

הזה, בעולם ויתגלה ‰p‰יומשך ÔÎÏ»≈ƒ≈
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk‰ Ìb««¿ƒ¿«¿»«»

Ïeha‰ ‡e‰L,האדם ˆ¯CÈשל ∆«ƒ»ƒ
‡˜Âc ‰NÚÓa ˙BÈ‰Ï רק ולא ƒ¿¿«¬∆«¿»

‰Ïehaבלב, ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««ƒ
‰˜„v‰ ˙iLÚaL מצוה שהיא ∆«¬ƒ««¿»»

המצוה  את העושה של הביטול שבה

לעיל  כמוסבר במיוחד ביטוי לידי בא

מצד  הוא "שהחסד המאמר בתחילת

באדם  רואים שאנו דרך ועל הביטול

נמשך  הביטול מצד שדווקא למטה

החסד". השפעת

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ36LaÏiÂ ¿∆«∆»«ƒ¿«
‰ÚeLÈ Ú·BÎÂ ÔBÈ¯Lk ‰˜„¿̂»»¿ƒ¿¿«¿»

BL‡¯a ישעיהו הנביא פשוטו לפי ¿…
את  יושיע שהקדושֿברוךֿהוא אומר

העולם) באומות (וינקום ישראל בני

ולובש  למלחמה היוצא הגיבור כמשל

הקדושֿברוךֿהוא  'ילבש' וכך שריון

בני  עם שיעשה הצדקה את כביכול

לראשו, יחבוש הישועה ואת ישראל

לראשו  שחובש גיבור כמו כביכול,

תלבשת  נקם בגדי "וילבש (וכן כובע

בגוים), לנקום כדי קנאה" כמעיל ויעט

,‰p‰c הדברים פנימיות Bz¯‰לפי ˙ÈÁa ‡e‰ ‰ÚeLÈ Ú·Bk - ¿ƒ≈«¿»¿ƒ«»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe ,‰tŒÏÚaL37BÊ ‰ÓBÁ È‡ ÔÈÚa ∆¿«∆¿∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«¬ƒ»

‰¯Bz38˜BÁ¯‰ ÛÈwÓ ,˙Èa ˙ÈÁa ‡È‰ ‰tŒÏÚaL ‰¯BzL , »∆»∆¿«∆ƒ¿ƒ««ƒ«ƒ»»
אלא  מזון כמו האדם בפנימיות נכנס לא הוא שגם בגד, מלבוש, בשונה

של  מידותיו לפי מותאם הבגד שהרי הקרוב' 'מקיף הוא אבל מעליו 'מקיף'

הרחוק') ('מקיף בית בחינת ואילו למצוות) הכוונה האדם (ובעבודת האדם

מקיף  (לבוש, שהמצוות כיוון הרחוק): (מקיף הלבוש לעומת מעלה לה יש

לא  דברים בכך יתערבו שלא בשמירה צורך יש גשמיים בדברים הם הקרוב)

המעלה  וזו הסטראֿאחרא מצד רצויים

בית  בחינת ¯˜של ‡Ï ˙¯ÓBML∆∆∆…«
ÂÈ„‚Ba ÁÈ¯ "וירח ‡˙ הפסוק על ∆≈«¿»

ויברכהו" עשו) (של בגדיו את (יצחק)

בגדיו  תקרי "אל ז"ל חכמינו דרשו

בוגדיו", B·Ú„˙אלא ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¬«
'‰·eLz ÈÏÚa' דברי (כהמשך «¬≈¿»

של  שבשכונתו שהבריונים ז"ל חכמינו

בתשובה), חזרו זירא Ìbר' ‡l‡∆»«
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÂÈ„‚a ÁÈ¯ ˙‡∆≈«¿»»∆ƒ¿«
‰¯ÈÓM‰c ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú¬«««ƒƒ¿«¿ƒ»

ÌÈÈÚ‰ ÏÎÏ הלבושים סוגי ולכל ¿»»ƒ¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ הבית -בחינת ƒ«¿≈

‰tŒÏÚaL ‰¯Bz גדרים שמוסיפה »∆¿«∆
וכשם  שבכתב. התורה על וסייגים

שיהיו  הבגדים על הן שומר שהבית

רצוי  לא דבר בהם יתערב ולא נקיים

שבעל  התורה כך עצמו, האדם על והן

פניות  ללא יהיו שהמצוות שומרת פה

רצויות, לא ומחשבות ורצונות צדדיות

È¯‰ ‡Ùeb ‰tŒÏÚaL ‰¯B˙·e¿»∆¿«∆»¬≈
·¯c ,ÔÈ˜ÈÊ ¯„Ò È„ÈŒÏÚ ‰Ê∆«¿≈≈∆¿ƒƒ¿«
ÔÈ˜ÈÊa ÈÈez e‰Ïek ‰„e‰È¿»¿¿≈ƒ¿ƒƒ

‰Â‰39 בסדר היו ולימודו משנתו כל ¬»
המשנה  סדרי ששה מתוך נזיקין

פה, שבעל Ú·Bkשבתורה e‰ÊÂ¿∆«
,ÔÈ˜ÈÊ ¯„Ò ‡e‰L ‰ÚeLÈ¿»∆≈∆¿ƒƒ

Ï"Ê eÈÓÎÁ ˙L¯„k40ÏÚ ƒ¿»«¬»≈««
˜eÒt‰41CzÚ ˙eÓ‡ ‰È‰Â «»¿»»¡«ƒ≈

,˙BÚeLÈ ÔÒÁ נרמזים זה שבפסוק …∆¿
ומתוכם  משנה סדר ¿BÚeLÈ˙ששת

¯„Ò „enÏc ,ÔÈ˜ÈÊ ¯„Ò ‰Ê∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈∆
ÚÈLB‰Ï ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÔÈ˜ÈÊ¿ƒƒƒ¿ƒ«¿ƒ«

BLÙ ÈËÙBMÓ42ŒÛ‡ Ï·‡ . ƒ¿≈«¿¬»«
,ÔÎŒÈtŒÏÚ וההגנה השמירה לצורך «ƒ≈

רצויים הבלתי הדברים tŒÏÚaL‰מפני ‰¯Bz „enÏ ˜ÈtÒÓ ‡Ï…«¿ƒƒ»∆¿«∆
¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL ,‰˜„v‰ ‰NÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»»ƒƒ¿«¬≈«¿»»∆∆«∆∆¡«

ÔBÈ¯Mk ‰˜„ˆ LaÏiÂ,כמגןÌÈÈÚ‰ ÏÎÏ ‰¯ÈÓM‰ ˙ÈzÓ‡c «ƒ¿«¿»»«ƒ¿«¬ƒƒ«¿ƒ»¿»»ƒ¿»ƒ
‰˜„v‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,'eÎ ‰˜ÈÈ ÌeL ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆«¿≈«¬≈«¿»»
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ּכׁשריֹון, צדקה וּילּבׁש וזהּו ּדוקא, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָהּצדקה

מהחיצֹונים. להגן ׁשריֹון נעׂשית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהּצדקה

ּדהּנה  יֹותר, עׂשּוי 43ּובפרטּיּות ּבגׁשמּיּות ׁשריֹון , ְְְְְִִִִִֵֵַָָ

מעׂשה  ּבענין יּובן כן ּוכמֹו נקבים. על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָקׂשקּׂשים

ּבּלבּוׁש נקבים נעׂשים ֿ זה ׁשעלֿידי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּצדקה,

מלּבׁש ׁשאינֹו ּכמֹו האֹור להמׁשכת ועד ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֻהעליֹון,

ּבלבּוׁשים  מלּבׁש האֹור ּדכאׁשר ּכלל, ְְְְְֲִִִִֶַָָָֻּבלבּוׁשים

רק  נמׁש להיֹות יכֹול ואז ּבהגּבלה, הּוא ְְְְְֲִִֵַַָָָָָהרי

הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם ולא הרּוחנּיים ְְִִִֶַַַָָָָָָֹּבעֹולמֹות

עלֿידי  זה הרי למּטה האֹור ׁשּימׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻּובכדי

האֹור  מסּפיק לא ולכן ּדוקא. הּצדקה ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹמעׂשה

ּתֹורה  עלֿידי ׁשּנמׁש מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּלמעלה

אֹור  להיֹותֹו ּכי, ּדתׁשּובה, והּבּטּול ְְְְִִִִֶֶַַָׁשּבעלּֿפה

נמׁש להיֹות יכֹול אינֹו ּבלבּוׁשים, ְְְְִִִִֵַָָָֻהּמלּבׁש

נמׁש הּצדקה מעׂשה עלֿידי ודוקא ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָלמּטה,

ׁשאין  לבּוׁשים, ּבלא היינּו הּנקבים, עלֿידי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹהאֹור

מּטה. למּטה עד ונמׁש ּכלל, הגּבלֹות ׁשּום ְְְְְִַַַַָָָָָּבֹו

לבּוׁשים, ּבלי היא האֹור המׁשכת ּכאׁשר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָאמנם

ועלֿזה  לחיצֹונים. יניקה מּזה ׁשּתהיה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָאפׁשר

אֹור  ּומאיר  ׁשחֹוזר ּדהינּו הּקׂשקׂשים, ענין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַהּוא

האֹור  ׁשּימׁש הּנקבים, את וסֹותם ְְְִִֵֶֶַַַַָָֻהּמּקיף

וּילּבׁש וזהּו ּדוקא. ּבקדּׁשה הראּוי, ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻּבּמקֹום

הּצדקה  מעׂשה ׁשעלֿידי ּכׁשריֹון, ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָצדקה

למּטה  האֹור המׁשכת ענינים, ב' ְְְְְִִִִַַַַָָָָמתחּדׁשים

הראּוי  לּמקֹום ּתהיה וׁשההמׁשכה הּזה, ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעֹולם

ְַָּדוקא.

עבדיe‰ÊÂו) ּוליׂשראל גֹו' לאברהם זכֹור מׁשה ּבּקׁשת ּתכן ּכן ּדכיון 44ּגם , ¿∆ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה הרחמים מּדֹות י"ג המׁשכת ּפעל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּמׁשה

ּגם  האֹור ׁשּימׁש אפׁשר מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה האֹור המׁשכת מּצד ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻהרי

,עבדי ּוליׂשראל לאברהם זכֹור ּבּקׁשתֹו, היתה ועלֿזה ראּוי, ׁשאינֹו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלמקֹום

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּבּטּול, ּבתכלית היה ׁשאברהם ׁשאפר 45וכּנ"ל ואפר, עפר ואנכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

העץ  ׂשרפת אחרי ׁשּנׁשאר (ּדֹומם) העפר יסֹוד ּבתכלית 46הּוא היה יעקב וגם , ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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ואילך.43) סב ס"ע הנ"ל יונתי המשך גם וראה כשריון. צדקה וילבש ד"ה ס"ג אגה"ק יג.44)ראה לב, יח,45)תשא וירא

סט"ו. אגה"ק תניא וראה (46)כז. קצת ).l"endחסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBÈ¯L ˙ÈNÚ ‰˜„v‰L ,ÔBÈ¯Lk ‰˜„ˆ LaÏiÂ e‰ÊÂ ,‡˜Âc«¿»¿∆«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿∆«¿»»«¬≈ƒ¿

.ÌÈBˆÈÁ‰Ó Ô‚‰Ï¿»≈≈«ƒƒ
‰p‰c ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e43ÈeNÚ ˙eiÓL‚a ÔBÈ¯L כלל , (בדרך ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈ƒ¿¿«¿ƒ»

של  בצורה ÔÈÚaמנחושת) Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe .ÌÈ·˜ ÏÚ ÌÈO˜N«̃¿«ƒ«¿»ƒ¿≈»¿ƒ¿«
ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰˜„v‰ ‰NÚÓ‰ «¬≈«¿»»∆«¿≈∆

ÔBÈÏÚ‰ Le·la ÌÈ·˜ ÌÈNÚ«¬ƒ¿»ƒ«¿»∆¿
בו  יהיו אלא לגמרי ויכסה יעלים שלא

לבקוע  יוכל האור שדרכם 'חורים'

ולהאיר, ÎLÓ‰Ï˙ולצאת „ÚÂ¿«¿«¿»«
¯B‡‰ הגבלה BÈ‡Lללא BÓk »¿∆≈

¯L‡Îc ,ÏÏk ÌÈLe·Ïa LaÏÓ¿À»ƒ¿ƒ¿»¿«¬∆
È¯‰ ÌÈLe·Ïa LaÏÓ ¯B‡‰»¿À»ƒ¿ƒ¬≈
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ Ê‡Â ,‰Ïa‚‰a ‡e‰¿«¿»»¿»»ƒ¿
ÌÈiÁe¯‰ ˙BÓÏBÚa ˜¯ CLÓƒ¿»«»»»»ƒƒ

ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ‡ÏÂ שאינו ¿…»»«∆««¿ƒ
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˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,ÌÈLe·Ïaƒ¿ƒ≈»ƒ¿

‰hÓÏ CLÓ בעולמות רק אלא ƒ¿»¿«»
רוחניות  שפעולות כיוון רוחניים

ובמידת  במהותו מוגבל אור ממשיכות
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ÌÈLe·Ï ÈÏa ‡È‰ ¯B‡‰ בכך יש »ƒ¿ƒ¿ƒ

כי, חסרון fÓ‰גם ‰È‰zL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆ƒ∆
ÌÈBˆÈÁÏ ‰˜ÈÈ ההארה כאשר כי ¿ƒ»«ƒƒ

הקליפות  שגם חשש יש גבול בלי היא

(כי  'חיצונים' הנקראים אחרא והסטרא

ממנה. ינקו הקדושה) לגבול מחוץ הם

ÌÈN˜Nw‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÊŒÏÚÂ הדג לקשקשי דומים שהם השריון שעל ¿«∆ƒ¿«««¿«ƒ
בנקבים, חץ ייכנס שלא ‰ÛÈwnומגינים ¯B‡ ¯È‡Óe ¯ÊBÁL eÈ‰c¿«¿∆≈≈ƒ««ƒ

‰M„˜a ,Èe‡¯‰ ÌB˜na ¯B‡‰ CLÓiL ,ÌÈ·˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒÂ¿≈∆«¿»ƒ∆À¿«»«»»»ƒ¿À»
‡˜Âc כדי ונסתמים חוזרים הצדקה מעשי ידי על שנוצרו הנקבים כלומר, «¿»

יניקה  לקבל יוכלו לא שה'חיצונים'

באור  כי הנקבים, דרך השופע מהאור

לא  אחרא והסטרא הקליפות 'מקיף'

לקבל. ˆ„˜‰יכולים LaÏiÂ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«¿»»
‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL ,ÔBÈ¯Lk¿ƒ¿∆«¿≈«¬≈
,ÌÈÈÚ '· ÌÈLcÁ˙Ó ‰˜„v‰«¿»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ
ÌÏBÚa ‰hÓÏ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿«»»»

‰f‰,הבריאה תכלית שהיא «∆
ÌB˜nÏ ‰È‰z ‰ÎLÓ‰‰LÂ¿∆««¿»»ƒ¿∆«»

‡˜Âc Èe‡¯‰.'ל'חיצונים ולא »»«¿»
˙Lwa ÔÎz Ôk Ìb e‰ÊÂ (Â¿∆«≈…∆«»«

‰LÓ ֿ מהקדושֿברוך ביקש כאשר …∆
על  ישראל לבני ולמחול לסלוח הוא

העגל  ‚B'חטא Ì‰¯·‡Ï ¯BÎÊ¿¿«¿»»
EÈ„·Ú Ï‡¯NÈÏe44ÔÂÈÎc , ¿ƒ¿»≈¬»∆¿≈»

‚"È ˙ÎLÓ‰ ÏÚt ‰LnL∆…∆»««¿»«
‰ÏÚÓlL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒ∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó בתורה כמפורש ≈ƒ¿«¿¿
וגו' משה" "ויחל של אלה בפסוקים

תשא), כי vÓ„(בפרשת È¯‰¬≈ƒ«
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆¿«¿»
CLÓiL ¯LÙ‡ ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆¿»∆À¿«
,Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ Ìb ¯B‡‰»«¿»∆≈»
¯BÎÊ ,B˙Lwa ‰˙È‰ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆»¿»«»»¿
,EÈ„·Ú Ï‡¯NÈÏe Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»≈¬»∆
˙ÈÏÎ˙a ‰È‰ Ì‰¯·‡L Ï"pÎÂ¿««∆«¿»»»»¿«¿ƒ
·e˙kL BÓÎe ,Ïeha‰45 «ƒ¿∆»

עצמו  על אמר אבינו ÈÎ‡Â¿»…ƒשאברהם
„BÒÈ ‡e‰ ¯Ù‡L ,¯Ù‡Â ¯ÙÚ»»»≈∆∆≈∆¿
È¯Á‡ ¯‡LpL (ÌÓBc) ¯ÙÚ‰∆»»≈∆ƒ¿»«¬≈
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ׁשּכתּוב  ּכמֹו החסדים 42הּבּטּול, מּכל קטנּתי ְְֲִִִִֶַַָָָֹֹ

ּוליׂשראל  גֹו' לאברהם זכֹור וזהּו האמת, ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָּומּכל

,עבדי ויׂשראל ּדאברהם הּבּטּול ׁשּמּצד ,ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבדי

ּכמֹו הּבּטּול, ּבתכלית ׁשהיה מׁשה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹועלּֿדרֿזה

ּפֹועלים 47ׁשּכתּוב  עלֿידיֿזה הּנה מה, ונחנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

ּבקדּׁשה  הראּוי, לּמקֹום האֹור המׁשכת ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשּתהיה

ׁשּכתּוב  מה ּכן ּגם וזהּו אני 48ּדוקא. ונפלינּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּדלכאֹורה  האדמה, ּפני על אׁשר העם מּכל ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָועּמ

הּפׁשּוט  ּדבר הרי זֹו, ּבּקׁשה ּתכן מּובן ֲֵֵֶַַָָָָָָֹאינֹו

ּובפרט  העּמים, מּכל ּבהבּדלה הם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּיׂשראל

ּבּקׁשתֹו ׁשּתכן הּוא, הענין א ּתֹורה. מּתן ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאחרי

מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ּפלא ּבבחינת ׁשּגם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּוא

נאמר  ּכמֹו49ׁשּׁשם הּוא ׁשאֹור ּכאֹורה, ּכחׁשיכה ְֱֲֵֶֶֶַַָָָָ

זֹו ּבבחינה ּגם הּנה אֹור, ּכמֹו הּוא וחׁש ,ְְְִִִֵֶֶַָֹֹחׁש

גֹו'. ונפלינּו ְְְִִִֶיהיה

e‰ÊÂ כ"ו הני ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ּכן ּגם ¿∆ְֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשּברא  ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד מי, ּכנגד ְְִֶֶֶֶֶָָהֹודּו

ו  ּתֹורה להם נתן ולא  ּבעֹולמ ֹו אֹותם הּקּב"ה זן ְְְֶַַָָָָָָָָֹ

אחרי  ׁשהיּו הענינים ּכן ּגם ׁשם וחׁשיב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבחסּדֹו,

ּדארי חסד חסּדֹו, ּבחינת ׁשּגם והינּו, ּתֹורה, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָמּתן

הראּוי  לּמקֹום ימׁש מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֻׁשּלמעלה

חסד  חסּדֹו, ּבחינת ׁשּמּצד ּדאףֿעלּֿפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָּדוקא,

ההמׁשכה  להיֹות יכֹולה מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשהיּו ּדֹורֹות כ"ו ּוכמֹו ראּוי, ׁשאינֹו למקֹום ְְֵֶֶַָָָּגם

עֹובדי  ּגם מהם ׁשהיּו הקב"ה ׁשל ּבחסּדֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָנּזֹונין

עלֿידי  ּדוד, ּפעל מּכלֿמקֹום, זרה, ְֲִִֵַַָָָָָָָעבֹודה

חסּדֹו ּדבחינת ההמׁשכה ׁשּגם ׁשּבֹו, ְְְִִִֶֶַַַַַַָָהּבּטּול

ּדוקא. ּבקדּׁשה הראּוי, לּמקֹום ְְְִַַַָָָָָֻֻּתמׁש

לאביֹונים e‰ÊÂז) נתן ּפּזר ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם ¿∆ְִִֵֶֶַַַַָָָ

העבֹודה  ׁשעלֿידי לעד, עֹומדת ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָצדקתֹו

הּבליּֿגבּול  אֹור ממׁשיכים הּצדקה ְְְְְֲִִִֵַַַַָָּדמעׂשה

והּוא  למּטה, ׁשּימׁש מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֻׁשּלמעלה
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זֿח.47) טז, טז.48)בשלח לג, יב.49)תשא קלט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מתפרקים  עפר) מים רוח, (אש, דבר כל מורכב מהם היסודות ארבעת נשרף

לאפר, נהפך העפר ויסוד ‰Ïeha,ונפרדים ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰ ·˜ÚÈ Ì‚Â¿««¬…»»¿«¿ƒ«ƒ
·e˙kL BÓk42 עצמו על אמר ÏkÓeשיעקב ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜ ¿∆»»…¿ƒƒ…«¬»ƒƒ»

˙Ó‡‰,(לעיל Ï‡¯NÈÏe(כמבואר 'B‚ Ì‰¯·‡Ï ¯BÎÊ e‰ÊÂ »¡∆¿∆¿¿«¿»»¿ƒ¿»≈
,EÈ„·ÚÏeha‰ „vnL ¬»∆∆ƒ««ƒ

,EÈ„·Ú Ï‡¯NÈÂ Ì‰¯·‡c¿«¿»»¿ƒ¿»≈¬»∆
‰È‰L ‰LÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆…∆∆»»
BÓk ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿

·e˙kL47 על אמרו ואהרן שמשה ∆»
ŒÈ„ÈŒÏÚעצמם  ‰p‰ ,‰Ó eÁÂ¿«¿»ƒ≈«¿≈

˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL ÌÈÏÚBt ‰Ê∆¬ƒ∆ƒ¿∆«¿»«
‰M„˜a ,Èe‡¯‰ ÌB˜nÏ ¯B‡‰»«»»»ƒ¿À»

‡˜Âc.'ל'חיצונים יניקה תהיה ולא «¿»
·e˙kL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ48 ¿∆«≈«∆»

 ֿ מהקדוש משה של הבקשות בהמשך

פרשה  באותה eÈÏÙÂ¿ƒ¿ƒברוךֿהוא
‰ÌÚונבדלנו ÏkÓ EnÚÂ È‡¬ƒ¿«¿ƒ»»»

,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ ¯L‡¬∆«¿≈»¬»»
ÔÎz Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»…∆
ËeLt‰ ¯·c È¯‰ ,BÊ ‰Lwa«»»¬≈»»«»
ÏkÓ ‰Ïc·‰a Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈¿«¿»»ƒ»
ÔzÓ È¯Á‡ Ë¯Ù·e ,ÌÈnÚ‰»«ƒƒ¿»«¬≈««

‰¯Bz מה קיים כבר שהדבר וכיוון »
כך?. על הבקשה »‡Cמשמעות

B˙Lwa ÔÎzL ,‡e‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆…∆«»»
‡Ït ˙ÈÁ·a ÌbL ‡e‰∆«ƒ¿ƒ«∆∆
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

¯Ó‡ ÌML49‰ÎÈLÁk ∆»∆¡««¬≈»
BÓk ‡e‰ ¯B‡L ,‰¯B‡k»»∆¿

¯B‡ BÓk ‡e‰ CLÁÂ ,CLÁ כי …∆¿…∆¿
לא  דבר ששום סוף אין באור מדובר

עליו, ומסתיר Ìbמעלים ‰p‰ƒ≈«
BÊ ‰ÈÁ·a יכולה עצמה שמצד ƒ¿ƒ»

ול'חושך' ל'חיצונים' גם ∆¿È‰Èƒ‰להאיר
'B‚ eÈÏÙÂ בחסידות מבואר ¿ƒ¿ƒ

בשני  להיות יכולה ל'חיצונים' שהיניקה

צמצומים  ידי על – האחד אופנים.

האור  את וממעטים שמגבילים רבים

אור  של גילוי יש שכאשר בעוד  מאד,

– והשני לקבל. יכולים אינם סוף אין

למעלה  מאד, נעלה אור מאיר כאשר

כאורה' 'כחשיכה שלגביו מהספירות,

את  מקבל מי הבדל אין ומבחינתו

רבינו  משה התפלל כך ועל להאיר. כדי ל'כלים' זקוק לא והוא והשפע האור

רק  יומשך והאור לחיצונים יניקה תהיה לא הזה במצב שגם 'ונפלינו' באמרו

ניכר. יהיה לעמים ישראל בין שההבדל כך הראוי למקום

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂe„B‰ Â"Î È‰ פסוקי כ"ו ¿∆«≈«∆»¿«≈««≈
בתהלים) קלו (בפרק חסדו" לעולם "כי

˙B¯Bc Â"Î „‚k ,ÈÓ „‚k¿∆∆ƒ¿∆∆
‡ÏÂ BÓÏBÚa ‰"aw‰ ‡¯aL∆»»«»»¿»¿…
Ì˙B‡ ÔÊÂ ‰¯Bz Ì‰Ï Ô˙»«»∆»¿»»

·ÈLÁÂ ,BcÒÁa ומונהÌb ÌL ¿«¿¿»ƒ»«
ÔzÓ È¯Á‡ eÈ‰L ÌÈÈÚ‰ Ôk≈»ƒ¿»ƒ∆»«¬≈««

‰¯Bz אם השאלה: נשאלה ולעיל »
שקדמו  הדורות כ"ו כנגד מכוון הפרק

גם  בפרק נכללו מדוע תורה למתן

תורה  מתן לאחר שהתרחשו ענינים

עוג)?, ועם סיחון עם המלחמות (כמו

eÈ‰Â,הוא הפרק שתוכן הביאור אלא ¿«¿
„ÒÁ ,BcÒÁ ˙ÈÁa ÌbL∆«¿ƒ««¿∆∆

CÈ¯‡c בכתר בחינה שהוא ¿«ƒ
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
,‡˜Âc Èe‡¯‰ ÌB˜nÏ CLÓÈÀ¿««»»»«¿»
˙ÈÁa „vnL ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒ∆ƒ«¿ƒ«
‰ÏÚÓlL „ÒÁ ,BcÒÁ«¿∆∆∆¿«¿»
˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿»ƒ¿
BÈ‡L ÌB˜ÓÏ Ìb ‰ÎLÓ‰‰««¿»»«¿»∆≈
eÈ‰L ˙B¯Bc Â"Î BÓÎe ,Èe‡»̄¿∆»
‰"·˜‰ ÏL BcÒÁa ÔÈBfƒƒ¿«¿∆
‰„B·Ú È„·BÚ Ìb Ì‰Ó eÈ‰L∆»≈∆«¿≈¬»

‰¯Ê חסדו את לקבל ראויים שאינם »»
מתן  אחרי וגם הקדושֿברוךֿהוא של

בחסדו  ניזונים להיות המשיכו תורה

הקדושֿברוךֿהוא, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,של
Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ,„Âc ÏÚt»«»ƒ«¿≈«ƒ
˙ÈÁ·c ‰ÎLÓ‰‰ ÌbL ,BaL∆∆«««¿»»ƒ¿ƒ«

CLÓz BcÒÁ ורק אך ואילך מכאן «¿À¿«
‡˜Âc ‰M„˜a ,Èe‡¯‰ ÌB˜nÏ«»»»ƒ¿À»«¿»

ל'חיצונים'. ולא

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆«≈«∆»
B˙˜„ˆ ÌÈBÈ·‡Ï Ô˙ ¯ftƒ«»«»∆¿ƒƒ¿»
È„ÈŒÏÚL ,„ÚÏ ˙„ÓBÚ∆∆»«∆«¿≈
‰˜„v‰ ‰NÚÓc ‰„B·Ú‰»¬»¿«¬≈«¿»»
Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¿ƒ¿
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
È„ÈŒÏÚ ‡e‰Â ,‰hÓÏ CLÓiL∆À¿«¿«»¿«¿≈
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יז i"gyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

ׁשּנתינת  והינּו ּגבּול. ּבלי הּצדקה עׂשּית ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָעלֿידי

ויֹותר  חמׁש אֹו מעׂשר רק לא היא ְְֲִֵֵֶַַַָָֹֹהּצדקה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אּלא ּוצדקה,50מחמׁש, מׁשּפט ְְְִֵֶֶֶָָָָָֹ

נֹותן  והּׁשאר לֹו, ּׁשּמכרח מה עצמֹו את ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּׁשֹופט

ּכׁשּביד 51לצדקה  אּלא קֹודמים חּיי אמרּו ולא . ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹ

כו' מים ׁשל קיתֹון חברֹו52אחד ּכאׁשר אבל , ֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָ

יתעּנג  ׁשהּוא איֿאפׁשר כּו', לּלחם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָרעב

כו' מׁשּפחה וזבח ּגם 53ּבמעדּנים הּנה ּובאמת . ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

צרי אּלא מסּפיק, אינֹו ּבצדקה הּמׁשּפט ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָענין

ׁשעלֿזה  מּמׁש, ּגבּול ּבלי הּצדקה מעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלהיֹות

ז"ל  רּבֹותינּו ממֹונ.54אמרּו ּבכל מאד ּבכל ְְְְְֵֶַַָָָָֹ

אֹור  נמ ׁש הרי ֿ ּגבּול ּבלי הּצדקה עׂשּית ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָועלֿידי 

והמׁשכת  מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָהּבליּֿגבּול 

ׁשאמרּו וזהּו ּבגׁשמּיּות. למּטה היא ְְְְְִִֶֶַַָָָהאֹור

ז"ל  מּכל 55רּבֹותינּו יֹותר צדקה העֹוׂשה ּגדֹול ְִֵֵֶַַָָָָָ

מאד, ּגדֹולה הּקרּבנֹות ׁשּמעלת ּדהגם ְְְְֲֲֶַַַַַַָָָָָֹהּקרּבנֹות,

הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁשּכתּוב סדר 56ּוכמֹו ׁשּכל ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ּבענין  אחד ּבדקּדּוק ּתלּוי ְְְְְְְִִִֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות

 ֿ ּדאין רזא עד עֹולה ּדקרּבנא ורזא ְְְְְְֵֶַַָָָָָָָָהּקרּבנֹות,

והחּוׁשים 57סֹוף  הּכחֹות את מקרבים וקרּבנֹות ,ְְְְְִִֶַַָָָֹ

קרּבן  ּבׁשם נקראים זה ׁשם ּדעל אבל 58לאלקּות , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּלֹוקחים  הּוא הּקרּבנֹות ענין הרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאףֿעלּֿפיֿכן,

ּומעלים  הּמקּדׁש לבית אֹותּה ּומביאים ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּבהמה

הּוא  ׁשּבזה ׁשהעּלּוי הּמזּבח, ּגּבי על ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹותּה

ענינּה הרי צדקה, נתינת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּברּוחנּיּות,

מּגרמיּה ליּה ּדלית לעני ּבגׁשמּיּות נתינה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהּוא

למּטה  האֹור  את ממׁשיכים ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּכלּום,

הּבליּֿגבּול  אֹור הּוא ׁשּנמׁש והאֹור ְְְְְְִִִֶַַָָּבגׁשמּיּות,
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ועוד.50) ד. צט, וש"נ.51)שם .90 ע' תרפ"ט סה"מ ב. סג, וישלח תו"א א.52)ראה סב, סט"ז.53)ב"מ אגה"ק תניא

ובפרש"י.54) ה ו, ב.55)ואתחנן מט, סע"א.56)סוכה קס, ב.57)קו"א כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר המשך 58)ראה ראה

וש"נ. .(113 ע' ה'שי"ת (סה"מ פ"ב ה'שי"ת לגני באתי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ïe·b ÈÏa ‰˜„v‰ ˙iNÚ מעין היא והגילוי וההמשכה התוצאה כי ¬ƒ««¿»»¿ƒ¿

להיותהעבודה  צריכה גבול, בלי אור להמשיך וכדי הצדקה למטה עבודת

גבול. ‡Bבלי ¯NÚÓ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰˜„v‰ ˙È˙pL eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ««¿»»ƒ…««¬≈
LÓÁÓ ¯˙BÈÂ LÓÁ ההלכה פי על צדקה לנתינת ראויים שיעורים שהם …∆¿≈≈…∆

שיעורים ומ  הם אבל חסידות ידת

e˙kL·מוגבלים, BÓk ‡l‡50 ∆»¿∆»
,‰˜„ˆe ËtLÓ הפסוק ופירוש ƒ¿»¿»»

לפי  היא שהצדקה הוא חסידות פי על

היינו ‡˙האדם ËÙBML'משפט' ∆≈∆
,BÏ Á¯ÎnM ‰Ó BÓˆÚ«¿«∆À¿»

‰˜„ˆÏ Ô˙B ¯‡M‰Â51 ולא ¿«¿»≈ƒ¿»»
לו. שמוכרח ממה יותר לעצמו משאיר

ÌÈÓ„B˜ EÈiÁ e¯Ó‡ ‡ÏÂ שלפי ¿…»¿«∆¿ƒ
אחר  ורק לעצמו לדאוג לאדם ראוי זה

אחרים עם צדקה לעשות «∆‡l‡כך
ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ „Á‡ „ÈaLk¿∆¿«∆»ƒ∆«ƒ

'ÂÎ52 במדבר מהלכים וחברו והוא

לחברו  מהמים ייתן ואם מים בו שאין

כזה  ובמקרה יחיה לא עצמו הוא אזי

חברו, לחיי קודמין" «¬‡·Ï"חייך
,'eÎ ÌÁlÏ ·Ú¯ B¯·Á ¯L‡k«¬∆¬≈»≈«∆∆
‚pÚ˙È ‡e‰L ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»∆ƒ¿«≈
‰ÁtLÓ Á·ÊÂ ÌÈp„ÚÓa¿«¬«ƒ¿∆«ƒ¿»»

'ÂÎ53 באגרת הזקן רבנו ובלשון

טז): (סימן התניא שבספר הקודש

כשביד  אלא קודמין חייך אמרו "ולא

דבר  שהוא וכו' מים של קיתון אחד

להשיב  לשתות בשווה לשניהם השווה

לחם  צריך העני אם אבל בצמא, נפשם

וכהאי  בקרה וכסות ועצים הטף לפי

לכל  קודמין אלו דברים כל גוונא,

בשר  משפחה וזבח כבוד מלבושי

בני  וכל האדם של מטעמים וכל ודגים

קודמין  חייך בזה שייך ולא ביתו

של  כמו ממש נפש חיי שאינן מאחר

ממש..." בשווה שווה ∆¡∆Ó‡·e˙העני
ËtLn‰ ÔÈÚ Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿««ƒ¿»

‰˜„ˆa את לעצמו שמותיר היינו ƒ¿»»
נותן  השאר כל ואת בלבד המוכרח

ÈÏaלצדקה  ‰˜„v‰ ‰NÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ ,˜ÈtÒÓ BÈ‡≈«¿ƒ∆»»ƒƒ¿«¬≈«¿»»¿ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,LnÓ Ïe·b54E„‡Ó ÏÎa ¿«»∆«∆»¿«≈«¿»¿…∆

‰ Ïe·bŒÈÏa ‰˜„v‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚÂ .EBÓÓ ÏÎaCLÓ È¯ ¿»»¿¿«¿≈¬ƒ««¿»»¿ƒ¿¬≈ƒ¿»
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Â ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡«¿ƒ¿∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿«¿»«»

˙eiÓL‚a ‰hÓÏ ‡È‰.באריכות לעיל כמבואר ƒ¿«»¿«¿ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ55ÏkÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ ‰NBÚ‰ ÏB„b ¿∆∆»¿«≈«»»∆¿»»≈ƒ»

˙ÏÚnL Ì‚‰c ,˙Ba¯w‰«»¿»«¬«∆«¬«
BÓÎe ,„‡Ó ‰ÏB„b ˙Ba¯w‰«»¿»¿»¿…¿
'L„w‰ ˙¯b‡'a ·e˙kL56 ∆»¿ƒ∆∆«…∆

ÈeÏz ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏkL∆»≈∆«ƒ¿«¿¿»
˙Ba¯w‰ ÔÈÚa „Á‡ ˜ec˜„a¿ƒ¿∆»¿ƒ¿««»¿»
אחרון' ('קונטרס הזקן רבנו ובלשון

כל  ..." קס): דף התניא, בספר

תלויים  ותחתונים עליונים העולמות

אם  משל דרך אחת, מצוה בדקדוק

ועולים  עליון יחוד נעשה כשר הקרבן

ושפעם. חיותם לקבל העולמות כל

דרך  בשמאלו הדם שקיבל שינה ואם

או  כשר שרת בכלי שלא או משל

עליות  נתבטלו אזי חציצה שהייתה

החיים  מחיי ושפעם וחיותם העולמות

ברוך  סוף a¯˜c‡הוא",אין ‡Ê¯Â¿»»¿»¿¿»
הקרבן ¯Ê‡סוד „Ú ‰ÏBÚ סוד ∆«»»
ÛBÒŒÔÈ‡c57˙Ba¯˜Â , ¿≈¿»¿»

˙BÁk‰ ˙‡ ÌÈ·¯˜Ó¿»¿ƒ∆«…
ÌL ÏÚc ˙e˜Ï‡Ï ÌÈLeÁ‰Â¿«ƒ∆¡…¿«≈

Ôa¯˜ ÌLa ÌÈ‡¯˜ ‰Ê58, ∆ƒ¿»ƒ¿≈»¿»
ÔÈÚ È¯‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡¬»««ƒ≈¬≈ƒ¿«
ÌÈÁ˜BlL ‡e‰ ˙Ba¯w‰«»¿»∆¿ƒ
˙È·Ï d˙B‡ ÌÈ‡È·Óe ‰Ó‰a¿≈»¿ƒƒ»¿≈
ÏÚ d˙B‡ ÌÈÏÚÓe Lc˜n‰«ƒ¿»«¬ƒ»«
‰ÊaL ÈelÚ‰L ,ÁaÊn‰ Èab«≈«ƒ¿≈«∆»ƒ∆»∆

˙eiÁe¯a ‡e‰ מעלתם ולמרות ¿»ƒ
תועלת  מביאים לא הקרבנות הגדולה

È˙˙גשמית, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«
‰È˙ ‡e‰ dÈÚ È¯‰ ,‰˜„¿̂»»¬≈ƒ¿»»¿ƒ»
dÈÏ ˙ÈÏc ÈÚÏ ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈≈

dÈÓ¯bÓ עצמו משל לו שאין ƒ«¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌeÏk¿∆«¿≈∆
‰hÓÏ ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆»¿«»
CLÓpL ¯B‡‰Â ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»∆ƒ¿»

Ï"pk Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ‡e‰ בשיעורים (לא צדקה בנתינת מדובר כי «¿ƒ¿««
גבול. בלי אלא) וכד' וחומש מעשר של
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לכל  צדקה מצות ּבין החּלּוק ּגם וזהּו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּכּנ"ל.

ּדהּנה  הּמצֹות, ּבהגּבלה,59ׁשאר הן הּמצֹות ּכל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

ּכפי  הּנה הּבליֿגבּול, ּבאֹור ׁשּׁשרׁשם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּדהגם

ּוכמֹו ּדוקא, ּבהגּבלה הן הרי למּטה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָׁשּנּתנּו

על  אצּבעים ּותפּלין קׁשרים, וה' חּוטין ד' ְְְְִִִִִִִֶַַָָציצית

ּדוקא, ּומרּבעים מעּכב) זה אין א) ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאצּבעים

ּבאתרֹוג  וגם טפחים, ד' ולּולב טפחים, ג' ְְְְְְֲִִֶַַַָָָוהדס

מהּֿׁשאיןּֿכן  טפחים, ז' וסּכה ׁשעּור, ְְִִֵֵֵֶַָָֻיׁש

צרי למּטה נּתנה ׁשהּמצוה ּכפי ּגם הּנה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבצדקה,

 ֿ ועלֿידי ּכלל, הגּבלֹות ּבלי קּיּומּה אפן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹלהיֹות

מּמׁש. למּטה הּבליּֿגבּול אֹור את ממׁשיכים ְְְְִִִֶֶַַַַָָזה

אפׁשר  הרי הּבליּֿגבּול אֹור המׁשכת מּצד ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָאמנם

ענין  הּוא זה ועל כּו', יניקה מּזה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָׁשּתהיה

ׁשהּוא  כּו', עצמֹו את ׁשּׁשֹופט ּבצדקה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָהּמׁשּפט

ּדוקא, הראּוי לּמקֹום ההמׁשכה ׁשּתהיה ּכלי נע ׂשה ׁשעלֿידיֿזה הּבּטּול, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָענין

הּנקבים. ׁשעל הּקׂשקׂשים ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּוכמֹו

e‰ÊÂ ּדכאׁשר ּבכבֹוד, ּתרּום קרנֹו לעד עֹומדת צדקתֹו לאביֹונים נתן ּפּזר ¿∆ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אֹור  את ממׁשיכים אזי ּבליּֿגבּול, היינּו ּפּזּור, ּבדר היא ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָהּצדקה

עֹומדת  וזהּו לעתיד , ויתּגּלה ּבהעלם, הּוא ׁשעכׁשו אּלא למּטה, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבליּֿגבּול

ּבעֹולם  לעתידֿלבא, עד להתּגּלֹות, נמׁשכת ואינּה עֹומדת היא ׁשעכׁשו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלעד,

ּתרּום  קרנֹו ּומסּים האֹור. ּיתּגּלה ׁשאז הּזה, ּבעֹולם ּבגּופים לנׁשמֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּתחּיה,

אׁשר  ּבפרט, מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ועל יׂשראל ּכנסת על קאי קרנֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבכבֹוד,

ההמׁשכה  אּלא לחיצֹונים, יניקה ּתהיה ׁשּלא היינּו ירּום, ּדיׂשראל הּקרן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹרק

ּדוקא. ליׂשראל הראּוי, ּבּמקֹום ְְְְִִֵֶַַָָָָָּתהיה
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יו"ד.59) סימן אגה"ק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ˆÓ ÔÈa ˜elÁ‰ Ìb e‰ÊÂ,˙Bˆn‰ ¯‡L ÏÎÏ ‰˜„ˆ ˙Â ¿∆««ƒ≈ƒ¿«¿»»¿»¿»«ƒ¿

‰p‰c59¯B‡a ÌL¯ML Ì‚‰c ,‰Ïa‚‰a Ô‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¿ƒ≈»«ƒ¿≈¿«¿»»«¬«∆»¿»»
,‡˜Âc ‰Ïa‚‰a Ô‰ È¯‰ ‰hÓÏ ezpL ÈÙk ‰p‰ ,Ïe·‚ŒÈÏa‰«¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆ƒ¿¿«»¬≈≈¿«¿»»«¿»
ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ ÔÈlÙ˙e ,ÌÈ¯L˜ '‰Â ÔÈËeÁ '„ ˙ÈˆÈˆ BÓÎe¿ƒƒƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ∆¿»«ƒ«

(·kÚÓ ‰Ê ÔÈ‡ C‡) ÌÈÚaˆ‡∆¿»«ƒ«≈∆¿«≈
'‚ Ò„‰Â ,‡˜Âc ÌÈÚa¯Óe¿À»ƒ«¿»«¬«
,ÌÈÁÙË '„ ·ÏeÏÂ ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»¿»ƒ
‰kÒÂ ,¯eÚL LÈ ‚B¯˙‡a Ì‚Â¿«¿∆¿≈ƒ¿À»

ÌÈÁÙË 'Ê המצוות כל שקיום הרי ¿»ƒ
ומידה, בגבול ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהוא

ÈÙk Ìb ‰p‰ ,‰˜„ˆaƒ¿»»ƒ≈«¿ƒ
‰hÓÏ ‰z ‰Âˆn‰L בגשמיות ∆«ƒ¿»ƒ¿»¿«»

ÈÏa dÓei˜ ÔÙ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿…∆ƒ»¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÏÏk ˙BÏa‚‰«¿»¿»¿«¿≈∆
ŒÈÏa‰ ¯B‡ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆«¿ƒ

LnÓ ‰hÓÏ Ïe·b את ומשלימים ¿¿«»«»
אלוקות  גילוי שיהיה הבריאה כוונת

הגשמי. הזה vÓ„בעולם ÌÓ‡»¿»ƒ«
È¯‰ Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿ƒ¿¬≈
'eÎ ‰˜ÈÈ ‰fÓ ‰È‰zL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»
גם  יגיע מלמעלה הנמשך והאור

ÔÈÚל'חיצונים', ‡e‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿«
ËÙBML ,‰˜„ˆa ËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿»»∆≈

e‰L‡האדם  ,'eÎ BÓˆÚ ˙‡∆«¿∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ïeha‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ∆«¿≈∆
‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL ÈÏk ‰NÚ«¬∆¿ƒ∆ƒ¿∆««¿»»
BÓÎe ,‡˜Âc Èe‡¯‰ ÌB˜nÏ«»»»«¿»¿
ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«

ÌÈ·˜p‰ ÏÚL ÌÈN˜Nw‰ שהם ««¿«ƒ∆««¿»ƒ
דרך  ל'חיצונים' היניקה את מונעים

הנקבים.

ÌÈBÈ·‡Ï Ô˙ ¯ft e‰ÊÂ¿∆ƒ«»«»∆¿ƒ
B¯˜ „ÚÏ ˙„ÓBÚ B˙˜„ƒ̂¿»∆∆»««¿

eÈÈ‰ ,¯eft C¯„a ‡È‰ ‰˜„v‰ ¯L‡Îc ,„B·Îa Ìe¯z»¿»¿«¬∆«¿»»ƒ¿∆∆ƒ«¿
‡l‡ ,‰hÓÏ Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ÈÊ‡ ,Ïe·bŒÈÏa¿ƒ¿¬««¿ƒƒ∆«¿ƒ¿¿«»∆»

ÂLÎÚL הזה בעולם גבול הבלי האור של והגילוי ההמשכה הגלות, בזמן ∆«¿»
ÚÏ„,הגשמי  ˙„ÓBÚ e‰ÊÂ ,„È˙ÚÏ ‰lb˙ÈÂ ,ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈¿ƒ¿«∆∆»ƒ¿∆∆∆»«

dÈ‡Â ˙„ÓBÚ ‡È‰ ÂLÎÚL∆«¿»ƒ∆∆¿≈»
„Ú ,˙Blb˙‰Ï ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿ƒ¿««
,‰iÁz‰ ÌÏBÚa ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿««¿ƒ»
,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈÙe‚a ˙BÓLÏƒ¿»¿ƒ»»«∆

¯B‡‰ ‰lb˙i Ê‡L וההמשכה ∆»ƒ¿«∆»
בהעלם, "עומדת" הגלות בזמן שכעת

בעולם. ותתגלה ≈»¿ÌiÒÓeתומשך
וגו' נתן" "פזר הפסוק ¿̃»¯Bבהמשך

ÏÚ È‡˜ B¯˜ ,„B·Îa Ìe¯z»¿»«¿»≈«
Ï‡¯NÈ ˙Òk בכללותÏk ÏÚÂ ¿∆∆ƒ¿»≈¿«»

,Ë¯Ùa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿»
Ìe¯È Ï‡¯NÈc Ô¯w‰ ˜¯ ¯L‡¬∆««∆∆¿ƒ¿»≈»

אחרים, של הקרן lL‡ולא eÈÈ‰«¿∆…
‡l‡ ,ÌÈBˆÈÁÏ ‰˜ÈÈ ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ»«ƒƒ∆»

‰ÎLÓ‰‰ בעולם למטה שתבוא ««¿»»
‰¯‡Èe,הזה  ÌB˜na ‰È‰zƒ¿∆«»»»

.‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¿»
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עכשיו )לאחר החטא( טועם החיך הגשמי את הטעם הגשמי שבמאכל, כמו שכתוב חיך אוכל יטעם, והחיך הרוחני שבנפש האדם 
טועם את הטעם והתענוג שבעניינים רוחניים.

ממאמר י"ט כסלו ה'תשכ"ז
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מוגה  בלתי

ËÏ... ובחסידות בקבלה מבואר הוא,191. האריז"ל לקבלת קורדוברו משה רבי קבלת בין שהחילוק
בתיקון. היא האריז"ל קבלת ואילו גופא), בתיקון תהו (בעניני דתהו בספירות היא הרמ"ק שקבלת

בראה  תהו ד"לא ענין שזהו – חב"ד חסידות בתורת הזקן רבינו לדרישת בנוגע לומר יש ועלֿדרךֿזה
יצרה" לשבת :192(אלא)

האלקית, נפש של ודעת בינה בחכמה בחב"ד, יתלבשו דאורייתא רזין שעניני הזקן רבינו של תביעתו
זה  הרי השיטות שאר לגבי הנה – האנושי ושכל הטבעית נפש של ודעת בינה בחכמה גם ועלֿידיֿזה

גופא, בתיקון יצרה" ד"לשבת להנהגה ד"תהו" ההנהגה שבין החילוק עלֿדרך

"כתרים" של באופן הם הענינים כל בתהו, – מקיפים 193כי דהיינו ד"צדיק 194, לשיטה בנוגע כן וכמו ,
יחיה" יחיה"195באמונתו אלא יחיה תקרי "אל הענינים 196, לכל כבר שייכים לבדה אמונה שעלֿידי היינו, , ְְִֶֶַ

דתהו. ענין שזהו מקיף, של ענין הוא אמונה הרי –

הבנה  של באופן הלימוד עלֿידי במוחין שיומשך – יצרה" "לשבת – היא חב"ד של התביעה ואילו
פנימיות. ענינם – ומוחין והשגה,

Ó וכלים מרובים אורות היו שבתהו – הוא הקבלה) (באותיות לתיקון תהו שבין החילוק והנה, .
מרובים  וכלים מועטים אורות היו בתיקון ואילו .197מועטים,

בזה  שאין 197ומבואר היינו פשוטה ובלשון "רצוא", של בתנועה עומד שהוא פירושו מועט" ש"כלי ,
דתהו. ענין שזהו הנפש, כלות כליון, של ברצון להיותו האורות, והתיישבות לקליטת סבלנות לו

לו  נותנים לא אלקות ובגילוי והשגה שבהבנה היינו, מועטים, אורות היותם עם דתיקון, אורות ואילו
יתברך  לו לעשות ד"שוב", לענין שלם רצון לו שיש היינו, מרובים", "כלים לו יש מכלֿמקום, הרבה,

בתחתונים. דירה

‡Ó:בגשמיות גם אחרֿכך נשתלשלו – ברוחניות שהם כמו אלו ענינים וכל .

ו"אורות" הגשמיים, הענינים הם – (בכללות) "כלים" הכלים: וענין האורות ענין ישנו בגשמיות גם
הגשמיים. בענינים שמקיימים ומצוות התורה עניני הם – (בכללות)

ריק, נשאר מהכלים שחלק באופן אינו התיקון, שבעולם מרובים בכלים מועטים דאורות הענין והנה,
באופן  זה הרי האור שמצד אףֿעלֿפי באור, לגמרי מלאים נעשו שהכלים הוא הפירוש אלא אור, ללא

מועטים". "אורות שנקרא

עבודה: בעניני לזה הדוגמא לבאר ויש

הזקן  רבינו שכתב מה .198ידוע . היחוד נעשה היה לא אילו גם טעם בלי המלך "מצות קיום בענין
עלֿדרךֿמשל". עצים לחטוב נצטווה אילו כמו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

נאסטראנד  ב824ֿ אשר הגדול באולם נערכה ההתוועדות (*ַָ
ּפארקוויי. איסטערן פינת ַעוו.

שלד.191) ע' תר"ן בסה"מ הובא אוצ"ח. בהקדמת ראה
שער  דא"ח) (עם סידור תנו. ע' מארז"ל על אדה"ז מאמרי
אדמו"ר  כ"ק הגהות ב. צג, וירא אוה"ת ג. ריז, המועדים
ואילך). סע"ד שיט, – קה"ת (בהוצאת לסידור נ"ע (מהורש"ב)
(ע' בסופו תשנ"ד) (קה"ת החסידות" לימוד "שערי גם וראה

וש"נ. קסח).

יח.192) מה, ישעי'
ועוד.193) ואילך. ק ע' תרס"ה סה"מ שם. אוה"ת ראה
ובכ"מ.194) וישלח. ר"פ תו"א ראה
ד.195) ב, חבקוק
ועוד.196) ב. קמא, ח"א לקו"ד ראה
ואילך.197) מז ע' תרס"ח ואילך. רלג ע' תרמ"ט סה"מ ראה

ואילך. רמט ע' תרפ"ד
א.198) מ, שלח לקו"ת
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עצמותו  מצד אבל שלמעלה, והגילויים האורות בענין מאומה נפעל לא שעלֿידיֿזה שחושב והיינו,
את שממלא העילוי תכלית בזה יש יתברך, אלא ומהותו עצים, לחטוב שציווהו יתברך עצמותו רצון
וגילויים; אורות בזה שאין מועטים, הם שה"אורות"

עשר  כל מצד שבאה ההתרחבות כל בזה שיש היינו, מרובים", "כלים בזה לו יש ואףֿעלֿפיֿכן,
והתפשטות. התרחבות הוא שענינו התענוג לכח עד המקיפים, כחות גם כולל שבנפש, הכחות

·Ó:כפשוטם גשמיים לענינים בנוגע גם הוא וכן .

וכלי  כלי, גם צריכים הרי מכלֿמקום, הכלי, על האור שליטת להיות הוא הענין שתכלית אףֿעלֿפי
התיקון, דעולם מועטים' ה'אורות את ולהכיל לקבל שיוכלו בכדי מרובים", "כלים ענין שזהו מתאים,
שלמעלה  יתברך ומהותו לעצמותו ועד התהו, דעולם מרובים' ה'אורות את גם אחרֿכך יקבלו ועלֿידם

אורות. עניני מכל

צריכים  מלמעלה הברכה השראת שתהיה שכדי נגלה) עלֿפי (גם התורה להוראת בנוגע גם מובן ומזה
הברכה  השראת להיות תוכל שבו בגשמיות ענין היינו,199איזה בגשמיות, ענינים שני ניתוסף שכאשר –

שמלמעלה. הברכה ריבוי להשראת מקום נתינת יותר יש אזי בגשמיות, יתירה התרחבות

‚Ó:לעניננו ובנוגע .

זה  על צריכים – בחוץֿלארץ חוצה המעיינות דהפצת הענינים בכל התרחבות להיות שצריכה כיון
מרובים". "כלים

מובן  הרי תמימים, תומכי ישיבת תלמידי – בכללות – הם חוצה המעיינות להפצת שה"כלים" וכיון
בהתרחבות  ההפצה ענין גם להיות יוכל (ובמילא כפשוטו בכמות גם מרובים להיות צריכים אלו ש"כלים"
התחלה, בתור הוא זה שענין דתיקון, מועטים' ה'אורות את רק לא לקבל יוכלו שעלֿידיֿזה והתפשטות),

יתברך. ומהותו דעצמותו הגילוי גם ולאחריֿזה דתהו, מרובים' ה'אורות את גם לאחריֿזה אלא

להיות  שצריך – עלֿידו שיומשכו לה"אורות" ה"כלי" שזהו חב"ד, בכפר לשיכון בנוגע כן וכמו
בעניני  הרחבה גם כולל הכפר, עניני פרטי בכל והתפשטות התרחבות שתהיה היינו, מרובים", "כלים

פרנסה,

דעולם  המרובים האורות וגם התיקון, דעולם המועטים האורות בהתיישבות להיות יוכלו ועלֿידיֿזה
התהו,

("זיי ו  נדבקים שהם אלא התהו", ב"עולם בלאנדזשען") ("זיי תועים שלעתֿעתה אלו שגם ָהיינו,
ד"רב  הענין שמצד ובאופן הכפר, בעניני הם מסייעים ובמילא חב"ד, דכפר לה"כלים" צו") זיך קלעּפן
הרי  – הכפר עניני בכל השפעה ריבוי יומשך שלהם וההשתדלות הסיוע עלֿידי הנה שור", בכח תבואות

הנשמה  וחיּות אור ממשיכים הגוף שאברי עלֿדרך אור, ממשיך דקדושה שכלי ימׁשכּו200כיון לבסוף הנה ,ְִָ
מצוות  ומקיימי תורה לומדי ויהיו חיים", מים ה"מעיינות בעניני ווערן") אריינגעצויגן וועלן ("זיי ַהם

הזה. בעולם גם כפול יהיה ושכרם היוםֿיומיים, בחיי בפועל

שאר  שבערך אלו בענינים אפילו חב"ד, כפר עניני בכל והצלחה ברכה תוספת שתהיה – ובפשטות
גשמיות, ותהיה תזדכך זו חומריות שכן, גשמיים, ענינים ולכלֿהפחות חומריים, ענינים הם הרי הענינים
האור, פנימיות ועם האור עם שמתאחדת הכלי פנימיות עלֿדרך שתהיה עד ותזדכך תתברר והגשמיות
בכל  יתפשטו ומשם שהם, כמו ה"מעיינות" שם שיהיו – בעצמו ה"עצם" את 'לוקחים' ועלֿידיֿזה

הגמרא  (בלשון ידם שנשתרבבה ובאופן מגעת, שידם מקום בכל ועד יותר 201הסביבה, למרחוק להגיע ,(
ויותר.
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ב'.199) דרוש הר"ן דרשות ראה
כב,200) ראה פ' לקו"ת ב. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א ראה

ובכ"מ. ד.
ב.201) יב, סוטה ראה
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לשמה  תורה לומדי להיות ברוחניות, יתברכו ישראל, ומארץ מחוץֿלארץ בזה שמסייעים אלו וכל
יחד. גם וברוחניות בגשמיות להם יהיה וטוב בהידור, מצוות ומקיימי

אריבער". "לכתחילה – מהר"ש אדמו"ר ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק

פתקא  עלֿגבי שרשמו המשתתפים של שמותיהם את לקרוא שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרֿכך
פיל"), אזוי אמאל ("נאך הפעם עוד מחצה, עוד להוסיף: עליו כמה אחד לכל באמרו נדבתם, סכום ַַָָאת
פעמים, חמישים עד שלושים, עשרים, פעמים, עשר פעמים, ה' פעמים, ד' פעמים, ג' ככה, פעמים ב'
אמר, וכן הסכום). בסוף "00" או ,"0" עוד להוסיף  אמר (לאחדים ככה פעמים מאתיים ליתן אמר ולאחד

כולו. הסכום את ליתן צריכים אבל השנה, במשך הסכום נתינת את להשלים שאפשר

פרטיים  בענינים ברכות הבטיח ולאחדים להוריהם, ביתם, בני עבור גם להוסיף אמר וכמה לכמה
בזה. וכיוצא הפרנסה, להרחבת ממש, בקרוב וקיימא חייא בזרעא להתברך להם: בהמצטרך

ואמר: שליט"א, אדמו"ר כ"ק הפסיק ההכרזות, בתחילת

עתה  נדבתם ליתן שמתייראים כאלה מעדיפים ישנם והיו להוסיף, עליהם כמה ברבים שאכריז כיון ,
בשתיקה. שיעבור כדי אחרת, בהזדמנות נדבתם למסור

כאשר  ובמילא, הזקן, רבינו של שמחתו רצון, עת הזקן, רבינו של טוב' 'יום הוא דעכשיו הזמן אבל,
לפעול  יכולים ככה, פעמים עשר או ככה, פעמים ד' ישלים שהקב"ה לכך נוסף הרי עתה, נדבתם יתנו

לפעול. הזקן רבינו של שביכולתו כפי ובגשמיות, ברוחניות ענינים

בברכותיו  לזכות כדי ככה, פעמים כמה ליתן שאצוה "בסכנה" עצמו את להעמיד כדאי הרי שכן, וכיון
להם. בהמצטרך הזקן רבינו של

יש  למה באמרו: קטנים, סכומים שנותנים תמיהתו את שליט"א אדמו"ר כ"ק הביע ההכרזות, במהלך
הצלחה?!... יותר להם יתן שהקב"ה להם איכפת מה השגות", "מצומצם'דיקע השגות", "קליינע אצלם
מבהיל! צמצום זה הרי אמר: ואחרֿכך דאונא... בדרי שלא לגמרי הוא שנותן שהסכום לאחד ואמר
ומהותו  עצמותו ואילו בהאור, רק היה הראשון צמצום שהרי כזה, באופן היה לא הראשון צמצום אפילו

נעלם!... כן גם שבנידוןֿדידן ומהות" "עצמות אבל במקומו, נשאר יתברך

ולי  הכסף "לי אומר שהקב"ה כיון אבל, יודע, אינני – הסכום את ליתן יקח מניין אמר: לאחד
כו'.202הזהב" לו ימציא בודאי ,

יום. בכל חסידות ללמוד ויתחיל ככה, פעמים ג' שיתן אמר: לאחד

על  ולא הטפל על מבקש ותמיד שלו... החשבונות את לו יש אמר: פרטי, בענין ברכה שביקש לאחד
המצוות  ובקיום התורה בלימוד להצליח החסידות, לימוד על ברכה לבקש במקום (והוסיף:) העיקר.
גם  נּו, שחוק): (בבתֿ באמרו זכות, עליו לימד ואחרֿכך כספים... עניני אודות רק שואלים – בהידור
אבל, הזקן... רבינו כמו מתנהגים הנכם שהרי הדבר... טוב כן, ואם כספים, עניני אודות דיבר הזקן רבינו

הזקן... רבינו של דרגתו את להשיג יכול אחד כל לא

וכן  ניגונים, כמה לנגן בעצמו והתחיל "אויפגעלייגט", שליט"א אדמו"ר כ"ק היה ההכרזות במהלך
לבב]. ובטוב בשמחה הנתינה שתהיה שהעיקר פעמים כמה אמר

***

„Ó ס אדמו"ר מו"ח כ"ק כאשר אדמו"ר . כ"ק אביו, של ההתוועדות אודות תרח"ץ כסלו בי"ט יפר
תענוג  מצד הנפש כלות אודות האמור הסיפור סיפר שבה שנה, חמישים לפני נשמתוֿעדן, (מהורש"ב)

לספר  הוסיף – אלקות :203בעניני

בעבודה. והן בהשכלה הן צורה בעלי חסידים נכחו הנ"ל בהתוועדות
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בסופה.202) קידושין וראה ח. ב, ואילך.203)חגי 250 ע' תרח"ץ סה"ש
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כסלו  שבי"ט קדמוניות משנים כמנהג – כוסמת) (דייסת קאשע" "גריקענע מונחת היתה השולחן ַעל
מתוך  ה"קאשע" בינתיים אכל מהם) כמה (או המסובים ואחד – קאשע" "גריקענע אוכלים ַַהיו

"קאשע"!... אוכלים שהנכם שכחתם נשמתוֿעדן: אדמו"ר כ"ק לו ואמר ַַ"געשמאק".

עד  והסברה, הבנה של באופן אלקות בעניני דובר הנ"ל שבהתוועדות שכיון היתה, בזה וההסברה
של ברגש נתעורר הנ"ל דנפש beprzשהחסיד במידות גם נמשך זה הרי  האלקית, דנפש בשכל מוחשי

קאשע". ה"גריקענע באכילת התענוג והתלבשות התפשטות נעשה ומזה ַהטבעית,

בעבודה, עילוי של ובמצב העבודה בשלימות נמצאים כאשר שגם – הוראה מהווה זה וענין
כו', שמירה של ענין להיות צריך מכלֿמקום,

בהמאמר  לעיל שנתבאר ,204וכמו

דשנת  הדרושים בביכל בכתבֿידֿקודש שאינו אלא תרל"ז, משנת מהר"ש אדמו"ר של הוא [המאמר
ויישרֿכחו) מתלֿאביב, שמערלינג (של אחד בביכל רק ונמצא זקנו 205תרל"ז, הוא (אולי הרושם ומציין ,

(אז  ישמעאל" עם ראסיע  מלחמת דהתחלת בחורף . . שליט "א אדמו"ר מפיו בעצמי "ששמעתי אביו) ַאו
הטורקים). עם המלחמה התחילה

הטורקים, עם המלחמה עם נפשי" בשלום "פדה דיבורֿהמתחיל המאמר את מקשר שהנ"ל מה –
שלו. פרטי ענין זהו אופן, ובכל יודע, אינני

היום], זה מאמר נאמר – מקום בשום המאמר מצאתי לא זה מביכל שחוץ כיון – דחביבא ואיידי

שזהו  וסייגים, גדרים בבחינת שאינם תורה עניני ואפילו מצוות, עניני אפילו שמירה, צריך ענין שכל
"מזון" בשם גם היא נקראת "בית", בשם נקראת שהתורה לכך נוסף שהרי – שבתורה ה"בית" בחינת
ו"לבוש". "מזון" בשם שנקראים התורה עניני את גם שומר שבתורה ה"בית" שענין ונמצא, ו"לבוש",

‰Ó:עצמך והגע .

"כל  אשר, בישראל, נשיא נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק עם כסלו י"ט בהתוועדות מסובים כאשר אפילו
שכינה" מזיו נהנה כאילו בתוכה שרוי חכם שתלמיד מסעודה אודות 206הנהנה מדברים זו ובהתוועדות ,

הזקן  רבינו אודות (כהסיפור לאלקות הנפש כלות עם הקשור תענוג של הנפש 207ענין לכלות שהגיע ,
להיות  יכולה אףֿעלֿפיֿכן, – והמגיד) הבעלֿשםֿטוב תורת על נפשו למסור שזכה התענוג גודל מצד
בתענוג  ויומשך יתפשט שלו שהתענוג בשניהם, או בהשכלה או בעבודה צורה בעל חסיד אצל מציאות

קאשע", "גריקענע אכילת ַשל

המפורסם  (כהסיפור הנפש כלות של ענין למנוע כדי או אלקות, בזה שמרגיש מפני שאז 208ולא – (
אלא – אותו לעצור נשמתוֿעדן אדמו"ר כ "ק צריך היה קאשע"beprzלא "גריקענע ,eheytkבאכילת ַ

בתניא  המבואר באופן לא עבודת 209אפילו לעבוד ויוכל בריא יהיה שהגוף כדי היא האכילה שכוונת
הבורא.

"גריקענע  באכילת התענוג הרגש את לשלול והזהירות השמירה בצורך היתירה ההדגשה מובן ומזה
והתוועדות  חסידית, בהתוועדות כסלו, בי"ט אפילו ועבודה, תורה בעניני שעוסקים בשעה אפילו ַקאשע",

אדמו"ר. מו"ח כ"ק של אביו אדנ"ע, כ"ק בישראל, נשיא של
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ואילך).204) 201 ע' (לעיל פ"ה
חסידי 205) "אגודת (בספריית ואילך א מב, 1369 מס' כת"י

" שליט"א: אדמו"ר בכי"ק עליו ונרשם oeafrחב"ד"),
bpilxrny.*"

ברכות.206) סוף
ס"א.207) לעיל ראה
וש"נ.208) .20 ע' תרפ"ח סה"ש ראה
פ"ז.209)

.r"p (a"yxedn) x"enc` w"k zgpd ± 1012 'qn i"zka mb df xn`n `vnp onf ixg`l (*
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הם  הזה עולם עם הקשורים הענינים ואילו חסרים, שבזה המעלה עניני כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
יתירה. וזהירות שמירה להיות שצריכה בוודאי הרי – בתקפם

דברֿצחות  שבאמירת לתענוג בנוגע גם הוא כן אכילה, בעניני לתענוג בנוגע אמורים שהדברים וכשם
להזהר  צריכים הזמנים בכל אם אשר, עצמו...), ביטול (תמורת הזולת בביטול או גלייךֿווערטל"), ַ("א
הקדושה, מצד אפילו שתהיה, איזו התפשטות של בתנועה שנמצאים בשעה עלֿאחתֿכמהֿוכמה מזה,

הנ"ל. מסיפור כמובן הבהמית, נפש בעניני התפשטות של תנועה לבוא עלולה שאז

ÂÓ.:הוראה גם אלא בעלמא, דברים סיפור  אינו זה וסיפור

"גריקענע  שאוכל הוא ששוכח לו והעיר הנ"ל החסיד את עצר נשמתוֿעדן אדמו"ר שכ"ק לאחרי
בעניני  שלו שהתענוג היינו, לעצמו, זאת להזכיר אחד כל יכול – אחריו לדורותיו הדבר ונמסר ַקאשע",
"גריקענע  באכילת הבהמית נפש של בתענוג המסובב) ממנו (ובא ומתלבש יורד הנפש, לכלות עד אלקות

תחתונים. בענינים יומשך שלא התענוג את להגביל דבר עושה ואינו ַקאשע",

לבב, וטוב שמחה מתוך זאת, לפעול שיוכלו באופן זה ענין גם ניתן החסידות, דתורת הענינים וככל
חושך  הרבה דוחה אור מעט שאפילו – אור להרבות של –210בקו אור הרבה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

ההתפשטות  את למנוע הדבר יועיל זה, פתגם לעצמם יזכירו שכאשר והשייכים, המקושרים לכל כח שניתן
ד'לעומתֿזה' "פלשתים" קדושה 211של בין שבאמצע, "פלשתים" של ההתפשטות את ואפילו ,

ל'לעומתֿזה',

פלשתים  סתמום שלא יצחק של בבארות חיים"212וישתמשו מים ב"מעיינות שנמשכו הבארות שהם ,
נאמר  עליה השלישית, לבאר באים שעלֿידם התורה, פנימיות הרחיב 213של עתה כי רחובות שמה "ויקרא

הרמב"ן  שכתב וכמו בארץ", ופרינו לנו בגאולה 214ה' גלות, אחריו שאין השלישי המקדש בית על דקאי
ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

ניגון  לנגן צוה ואחרֿכך הכנה, ניגון – מהורש"ב אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
צדק']. ה'צמח אדמו"ר

***

ÊÓ כדי בדיבור, בעצמי זאת שאבטא היא העצה אזי – כו' טענות להם שיש כאלו שיש שיתכן כיון .
הטענות: את ולהחליש להקל

בגמרא  מאויים.215מצינו עונש זה על שיש הציבור, על אימתו שמטיל לפרנס בנוגע 

אחרֿכך  אשלח לא (ג) אימה", "מטיל אינני (ב) "פרנס". אינני (א) שהרי: לעניננו, שייך זה אין אבל,
שהת  מה  לתבוע כל שוטר צריך ככה פעמים כמה אמרתי רק אלא הסכומים, את הכרזתי לא (ד) חייבו,

יתן ואם אחד, כל של החפשית בבחירתו הדבר תלוי ואילך ומכאן ליתן, –miiltkאחד שהכרזתי ממה
ביתו. ולבני לו המצטרך בכל ככה פעמים כמה לו יתן והקב"ה ברכה, עליו תבוא

תהיה שהנתינה – בחסידות dgnyaוהעיקר המבואר על נוסף שכן, עבודה 216, דתורה הענינים שכל
אודותם שהציווי ענינים יש הרי דוקא, לבב ובטוב בשמחה להיות צריכים חסדים aezkaוגמילות yxtzp,

הכתוב  דיבר מלא מקרא ובנידוןֿדידן, שונים. בלימודים סופרים מדברי זאת ללמוד צורך בנוגע 217ואין
לו"! בתתך לבבך ירע "ואל לצדקה:
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המעשה 210) יחוד שער הלבבות חובת א). (יז, פי"ב תניא
ועוד. פ"ה.

ואילך.211) ג קמג, תולדות תו"ח ג. סא, בשלח תו"א ראה
ובכ"מ.

תולדות.212) ר"פ ותו"ח תו"א ראה
כב.213) כו, תולדות

כ.214) שם,
א.215) יז, ר"ה
ואילך.216) רמא ס"ע אלול רעט. ע' חשון סה"מ תו"מ ראה

וש"נ.
יו"ד.217) טו, ראה פ'
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דברים  סיפור גם שזהו התורה, עניני לכל בנוגע בחסידות כמבואר אלא ציווי, רק לא הוא זה וענין
באמת  הוא שכן הקב"ה למעלה 218של שהוא לו שנדמה בסכום אפילו צדקה נותן יהודי שכאשר היינו, ,

הנה מכך, מרוצה שאינו לו ונדמה לו ezeiniptaמכוחותיו, נדמה ואם לבבו", ירע ש"לא באופן זה הרי
כמו  ענינים, בשאר לו לציית צריך שלא כשם אשר, הרע, יצרו של ופיתויים הסתות רק זה הרי אחרת,

זה. בענין לו לציית צריך לא כן

ÁÓ:היא הדבר בכל והנקודה .

הזקן  רבינו כדברי – דלעילא אתערותא תפעל דלתתא שהאתערותא ביותר מסוגל בזמן אנו ,219עומדים
מיכאל. מלאך של מפעולתו יותר לפעול חסידית התוועדות של שבכוחה השמחה, בעל

ז"ל  חכמינו כלשון – גם אלא למטה, שכר להמשיך רק לא הוא מיכאל מלאך של ענינו 220והנה,

שלמעלה, המזבח עלֿגבי צדיקים של נשמותיהם מקריב בחסידות שמיכאל בזה שמלאך 221ומבואר
להיות  שיכולים העילויים ובכל העליונה באהבה בעבודתם למעלה לעלות ישראל לנשמות מסייע מיכאל

דלעילא" רבא "כהנא מיכאל ועבודת למטה, גדול כהן עבודת שזוהי האהבה, עבודת .222מצד

בשביל  ד"עשר באופן רק לא – היא זו בהתוועדות המגבית עלֿידי שנעשית שהתועלת מובן, ומזה
החסידות  ובלימוד הנגלה בלימוד אחרֿכך יסייע זה שענין זאת, עוד אלא גשמיים, בענינים שתתעשר"

ברוחניות. והן בגשמיות הן ביתו, ולבני לו הצריכים הענינים ובכל תפילה, זו שבלב ובעבודה

כנגד  מדה היא הקב"ה של שמדתו כיון הרי – לו" בתתך לבבך ירע ד"אל הענין גם בזה נוסף וכאשר
שצריכים 223מדה  מה כל לו שנותנים בלבד זו שלא היינו, כזה, באופן הקב"ה של הנתינה גם תהיה ,

ויגיעה. קשיים ללא והסתרים, העלמות ללא לבב, ובטוב בשמחה היא שהנתינה זאת, עוד אלא לו, ליתן

בחסד  בחן בטובו כולו העולם את "הזן אמנם הוא שהקב"ה פעם, אמר אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכפי
("א  רגוע שבוע לו שיש כך, ראשון, יום של בבוקרו פרנסתו לו נותן שהקב"ה מי יש אבל, ַוברחמים",
ששניהם  אף רגוע, שבוע לו ואין ששי , יום של בערבו פרנסתו לו נותן שהקב "ה מי ויש  וואך"), ָרואיקע 

פרנסתם. קיבלו

פרנסתו  לו שנותנים בלבד זו לא אזי לבבך", ירע ד"אל באופן היא הנתינה כאשר לעניננו: ובנוגע
ובכבוד  הדעת הרחבת ומתוך יפות, פנים בסבר היא שהנתינה זאת, עוד אלא ראשון, יום של בבוקרו
מרובה  בהצלחה ביתו ובני הוא איין") גייט פרנסה ("די מהפרנסה נהנים ואז בכשרות), היותה על ַ(נוסף

ברוחניות. והן בגשמיות הן יותר, מרובה ובברכה יותר

ËÓ החסידות ולדרכי החסידות ללימוד השנה ראש הוא כסלו שי"ט גילה שהרבי וכיון .224,

עמך" צרכי ד"מרובים הענינים בכל הרחבה הדעת, הרחבת שתהיה הוא החסידות בכדי 225ומדרכי ,
דרכי  ש"בכל לאופן עד הפרטים, בכל הוי' לעבודת להתמסר דעהו"שיוכלו –226ך

רבינו  השמחה בעל ובראשם נשיאינו, רבותינו של רבים רחמים התעוררות עלֿידי – השםֿיתברך יתן
דידן, בעגלא אלו ענינים כל וימשיך – הזקן

בענינים  רויחי ומזוני חיי בבני המצטרך, בכל והצלחה ברכה המשכת תתחיל זה שמלילה כך,
הפרטים. בכל ומוצלחת ברוכה שנה שתהיה מעלה, למעלה עד הרוחניים, בענינים כן וכמו הגשמיים,

***
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סע"ד.218) פ, סוכות דרושי לקו"ת ג. פו, תשא תו"א ראה
וש"נ.219) תיג. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
(בס"ת).220) סע"א פ, זח"א שם. ובתוס' בסופה מנחות
ובכ"מ.221) סע"ד. סז, ש"ש דרושי לקו"ת ראה
בנצו"ז.222) שם ובהנסמן א. קנט, זח"ב
ואילך.223) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין

ובכ"מ.224) בסופו. יום" "היום
ברכות 225) ע"פ נעילה, בתפלת לער"ה, בסליחות "פיוט"

תרל"ו  רבים מים המשך רע"ג. כו, וישלח תו"א וראה ב. כט,
בתחלתו.
ספ"ג.226) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
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 הזקן רבינו פתגם ידוע עם 227. ובפרט בכלל, השבוע פרשת עם דהיינו, הזמן, עם לחיות שצריכים
וכן  שלישי, עד משני – שני יום שני, עד הפרשה מתחילת – ראשון (יום זה ליום השייך הפרשה חלק

הלאה).

וישב. בפרשת ששי ויום חמישי יום של השיעור זה הרי – בלילה חמישי ביום בעמדנו ובנידוןֿדידן,

זו  "מסלסל 228בפרשה והיה מראה", ויפה תואר "יפה שהיה הצדיק, יוסף אודות התורה מספרת 
גו'"229בשערו" אדוניו אשת "ותשא – זה ומצד הסוהר 230, בבית והושיבוהו "אשר 231, – שם בהיותו וגם ,

מצליח" ה' עושה .232הוא

פוטיפר. לאשת בנוגע ב) מראה, ויפה תואר יפה שהיה ליוסף, בנוגע א) חלקים: ב' ישנם זה בסיפור
היוםֿיום. בחיי בהנהגתנו נצחיות הוראות הם התורה, עניני ככל החלקים, ושני

‡"אחר בן לי ה' "יוסף נאמר: יוסף אודות צדק'233. ה'צמח ומבאר היתה 234. יוסף של שעבודתו ,
בעליֿתשובה. לעשות כלומר, "בן", – מ"אחר" לעשות

בכל  יפה היה בעצמו שיוסף היינו, מראה", ויפה תואר "יפה שהיה בגלל – ליוסף היה זה על והכח
מקומות הענינ  בכמה (כמבואר תעשה לא במצוות והן עשה במצוות הן מצוות 235ים, ענין הוא ש"תואר"

– מ"אחר" לעשות אחרים, על גם לפעול בכוחו היה ולכן לאֿתעשה), מצוות ענין הוא ו"מראה" עשה,
"בן".

אלא  עצמו עם רק לא לעסוק תובעים ואחד אחד מכל שהרי – ואחד אחד לכל הוראה מהוה זה וענין
קשוט  ואחרֿכך עצמך "קשוט הכלל את לזכור צריך אחרים, על לפעול שיוכל שבכדי – אחרים עם גם

אחרים.236אחרים" על גם לפעול יוכל ואז מראה", ויפה תואר "יפה בעצמו להיות שצריך היינו, ,

אין  בוודאי – השלימות לתכלית בעצמו שיגיע עד הזולת על הפעולה עם להמתין שעליו הכוונה אין
זאת; לדחות ואסור הזולת, עם גם לעסוק בהכרח שלו, המצב על הבט מבלי כן. הדבר

– זה וענין עצמו, חסרונות את לתקן עצמו, עם גם לעסוק שבהכרח לזכור צריך גיסא, לאידך אבל
עוסק  ואינו חסרונות לו יש כאשר כי, להזולת. גם אלא לעצמו, רק לא נוגע – עצמו חסרונות תיקון

עליו. לפעול שצריכים מה עליו לפעול איֿאפשר ובמילא, בכך, הזולת מרגיש בתיקונם,

הרי  בכך, עוסק אינו אם כי, עצמו. חסרונות לתקן עליו המוטלת הגדולה האחריות את לידע צריך
לאחרים. גם אלא לעצמו, רק לא מקלקל הוא

בנוגע  רק לא כאן שמדובר כיון מראה", ויפה תואר "יפה בעצמו להיות ביותר להשתדל צריך ולכן
לרבים. בנוגע אלא בלבד, ליחיד

·:היא פוטיפר אשת עם מהסיפור ההוראה .

ז"ל  חכמינו אלא 237אמרו מיוסף, בנים להעמיד שעתידה שראתה נתכוונה, שמים לשם פוטיפר שאשת
מבתה. אלא ממנה היה לא הדבר שטעתה;

בפנימיות, אבל לגמרי, הקדושה היפך הוא ובפועל שבחיצוניות ענין להיות שיכול רואים, ומכאן
בקדושה. להוסיף שמים, לשם היא בזה הכוונה
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חשון).227) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
שליט"א 228) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסנ"ד עד מכאן

נוספו  זו במהדורא ואילך. 78 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס (באידית),
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד

ב.229) קפט, זח"א וראה ובפרש"י. ו לט,
ז.230) שם,
כ.231) שם,
כג.232) שם,

כד.233) ל, ויצא
א 234) שצ, ואילך. א שפו, ויחי ואילך. א רכ, ויצא אוה"ת

ואילך. ב שצז, ואילך.
ואילך,235) קסד ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז אומן ויהי ד"ה ראה

ואילך). קפח ע' תש"ס בהוצאת
וש"נ.236) סע"ב. קז, ב"מ
א.237) שם, פרשתנו פרש"י ראה



i"gyz'dכו elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

בתניא  מבאר הזקן צריך 238רבינו זה שאין בלבד זו שלא בתפילתו", ומבלבלו המדבר "נכרי לענין
גדולה". ובכוונה הלב בעומק בתפילתו יותר ויתאמץ "שיתגבר אדרבה, אלא אותו, להחליש

להת  יהודי לעורר היא הכוונה אם מובן: אינו עלֿידי ולכאורה הדבר נעשה למה יתירה, בכוונה פלל
הפכי? ענין שזהו בתפילה, שמבלבלו גוי

יודע  בקדושה), הוא דבר כל של השורש (שהרי ובשרשו בפנימיותו עצמו, שהגוי הוא, הענין אך
למטה, שבעולם גוי באמצעות עובר זה שענין כיון אלא בקדושה, משהו להוסיף צריך שהוא ומרגיש
ולהוסיף  לסייע היא הפנימית הכוונה אבל הפכי. באופן הדבר מתבטא לכן הקדושה, היפך שהוא

בקדושה.

המגיד  הרב שכתב מה התורה 239ועלֿדרך אותיות אחריו השאיר אבינו "שיעקב ויעקב, ללבן בנוגע
וניתוסף  אצלו, שנשארו האותיות את לו ליתן יעקב אחר לבן רדף ולזאת מלבן, אותם הוציא לא שעדיין

האותיות". מאלו בתורה אחת פרשה

הוא  שהדבר כפי היא שהאמת – הוי' עבודת על וההסתרים ההעלמות לכל בנוגע הוראה וזוהי
מפני  ורק לקדושה, מסייע שזה אדרבה, אלא לקדושה, מנגד זה שאין בלבד זו שלא ובשרשו, בפנימיותו
והוספה  סיוע זה הרי בפנימיות אבל הפכי, בפירוש הדבר מתפרש לכן שכזה, צינור באמצעות בא שהדבר

בקדושה.

מלמעלה  יורד רע שאין ידע אלא הגוי, של בטעותו יטעה ולא ירומה לא האדם העלמות 240וכאשר אין ,
בו  לפעול צריך לא שההעלם בלבד זו לא ובמילא, לקדושה, סיוע הם שרואה הענינים וכל והסתרים,

וחיזוק, כח תוספת בו לפעול שצריך אדרבה, אלא חלישות,

והיינו  כולם, מתבטלים האמת כלפי הרי – באמת תקיפה החלטה ויחליט זאת שירגיש בשעה הנה
דבר  שבכל האמת, את יודע שהוא עלֿידיֿזה כי, ועיכובים, מניעות וההסתרים, ההעלמות כל שיתבטלו
ובמילא  שלו, הניצוץ ומתגלה שמתעורר המעלים, בדבר גם פועל אזי לקדושה, סיוע והוא אלקי, ניצוץ יש

בקדושה. תוספת שמביא האמיתית, הכוונה בגילוי בו נראית תהיה למטה גם

‚:נתכוונה שמים לשם פוטיפר אשת - ז"ל רבותינו ממאמר ההוראה וזוהי  .

היינו, המעלים, הדבר עם ללחום – אחת דרך בדבר: דרכים שני ישנם והסתר, העלם ישנו כאשר
(שהיא  שניה ודרך נגדו. להלחם הכוחות בכל ומתייגעים אמיתי, והסתר העלם בתור לדבר שמתייחסים

הרי שבפנימיות שיודעים – יותר) זאת,נעימה ומגלים מעוררים כזו גישה ועלֿידי לקדושה, סיוע זה
בקדושה. אור תוספת יתוסף גופא המעלים הדבר שעלֿידי בגילוי גם שיומשך

„:בזה פרט ועוד .

פוטיפר, אשת עלֿידי נעשה – יוסף של בעבודתו להיות צריך שהיה חיזוק' דוקא.`dyה'תוספת
הפכי. באופן הדבר התבטא שטעתה, כיון אלא

וכל  האמת, אל יכוונו אזי הצד, על רצונן יניחו כאשר – מתןֿתורה לאחרי ובפרט ישראל, נשי אבל
וחיזוק  תוספת תהיה שעלֿידם האמיתית, הכוונה אל מתאימים יהיו ומעשה דיבור במחשבה עניניהם

בקדושה.

רבותינו  וכמאמר בעלה", עטרת חיל ד"אשת באופן ההמשכות, לכל וכלי צינור עוד יפתחו ועלֿידיֿזה
לרצון 241ז"ל  המתאים באופן אשתו, בשביל – ברוחניות והן בגשמיות הן – פרנסה לאדם שנותנים

יחד. גם וברוחניות בגשמיות ביתו, ולבני לו המצטרך כל שיומשך העליון,
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א).238) (קמא, סכ"ה אגה"ק
וש"נ.239) ס"ה. בהוספות ליעקב דבריו מגיד ראה

ג.240) פנ"א, ב"ר ראה
ברכה.241) ס"פ לקו"ת וראה ב. סב, יבמות

.g"nyz'd elqk h"i zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

‡È... משיעור החל - יום באותו הנלמדים בתורה השיעורים עם היום תוכן לקשר בהתוועדויות, כנהוג .
"ששי". עד מ"חמישי" וישב בפרשת הוא כסלו, י"ט שבנידוןֿדידן, בחומש, היומי

הפסוק  על רש"י פירוש עלֿפי מובנת וישב, לפרשת כסלו י"ט הגאולה חג בין הכללית ,92השייכות
הוא  כתובים של מפשוטם רש"י של שהכרחו בשלוה", לישב יעקב "ביקש - פירושו יעקב" ש"וישב

שלוה. של ישיבה והיינו ממש, בה שיש ישיבה - פירושו "וישב" כי "וישב", מלשון

לחג "וישב" פרשת שייכות ישיבהdle`bdוזוהי כו', המבלבלים ענינים מכל גאולה -delya.

שרש"י  (כפי ובפועל יעקב, של בקשה רק היתה שזו בשלוה", לישב יעקב "ביקש מדייק שרש"י ואף
היפך  נתמלאה, לא יעקב שבקשת לומר יתכן לא הרי - יוסף", של רוגזו עליו "קפצה תיכף) ממשיך

עמך" איטיב היטב אמרת) "(ואתה הקב"ה !93הבטחת

" בקרא מפורש הרי רקayieועוד, (ולא בפועל "וישב" שבקשת dywaיעקב", הדבר ודאי אלא לישב),
בפועל  נתמלאה בשלוה לישב ,94יעקב

כאשר  היה שזה יוסף", של "רוגזו עלֿידי נגרם יעקב של שלוותו ביטול עצמו: רש"י מדברי וכמובן
"בן היה dpyיוסף dxyrÎray ישיבה (כנ"ל) שפירושו כנען, בארץ אביו מגורי בארץ יעקב ישיבת ואילו ,"

delyaהיינו - כנען לארץ וביאתו לבן מבית בחזרתו תיכף היתה ,dpy `"i בשלוה ישיבה של (בערך)
ומנוחה!

·Èבין הקשר יובן ומעתה עד . מ'חמישי' – זו) (בשנה אליה השייך הפרשה לחלק כסלו י"ט גאולת
גו'" מצרימה הורד "ויוסף שתחילתו: - .95'ששי'

יוסף  מכירת של המאורעות פרטי כל עם בפרשה, לעיל מסופרת כבר למצרים יוסף ירידת עצם
ראשון" לענין "חוזר שהכתוב ומה להדגיש 96למצרים, כדי לא הוא למצרים, יוסף ירידת אודות לספר

אודות  הסיפור בשביל - להיפך אלא למצרים, יוסף ירידת את פעם "ויהי ezglvdעוד במצרים, יוסף של
המצרי" אדוניו בבית (גם) מצליח.. איש ויהי יוסף את תואר 97ה' יפה יוסף "ויהי השיעור לסיום עד ,

מראה" ושותה 98ויפה אוכל התחיל (ולכן) מושל עצמו ש"ראה מזה תוצאה היתה שזו רש"י וכפירוש ,
בשערו". ומסלסל

אודות  הסיפור מתחיל כסלו בי"ט החומש שבשיעור גאולה.lehiaונמצא, של ענין - יוסף של רוגזו
ויתאבל  גו' שמלותיו יעקב ל"ויקרע שגרמה למצרים, יוסף מכירת אודות בפרשה לעיל הסיפור כלומר:

כיצד 99גו'" הסיפור מתחיל כסלו י"ט של מהשיעור ואילו יוסף". של "רוגזו מדגיש ,lhazp(סוףֿסוף)
של  ההתחלה היתה שזו הכתובים, (וכפשטות מצליח" "איש היה שיוסף עלֿידיֿזה יוסף", של "רוגזו

וכו'). למלך למשנה נתמנה שיוסף עד המאורעות, השתלשלות

‚È:יותר בעומק - מצליח" איש (יוסף) ל"ויהי כסלו י"ט גאולת בין השייכות ביאור .

צדק' ה'צמח ביאור שקורין 100ידוע כמו מזל, ענין הוא "הצלחה - מצליח" איש "ויהי הפסוק על
בחינת  וזהו מזלא, נקרא "ויסוד הקבלה: באותיות הענין ומבאר בלע"ז". גליק ברֿמזל, מצליח איש
ה' ויהי וזהו הכל.. קונה כו' עליון אֿל עלֿדרך מהכתר, נמשך היסוד ששורש בכתר.. הוא מזלא יוסף..
ההצלחה  ששורש כו'.. מצליח איש ויהי ולכן הכתר, אור נמשך יסוד שהוא ביוסף רוצהֿלומר יוסף את
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ב.92) לז, וישב
יג.93) לב, וישלח
ובהערה 94) יו" סו"ס וישלח ש"פ משיחות קונטרס גם ראה
שם. 52
א.95) לט,

עה"פ.96) פרש"י
ב.97) שם,
ו.98) שם,
לד.99) לז, שם

אֿב).100) (רעח, עה"פ אוה"ת



כז

.g"nyz'd elqk h"i zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

‡È... משיעור החל - יום באותו הנלמדים בתורה השיעורים עם היום תוכן לקשר בהתוועדויות, כנהוג .
"ששי". עד מ"חמישי" וישב בפרשת הוא כסלו, י"ט שבנידוןֿדידן, בחומש, היומי

הפסוק  על רש"י פירוש עלֿפי מובנת וישב, לפרשת כסלו י"ט הגאולה חג בין הכללית ,92השייכות
הוא  כתובים של מפשוטם רש"י של שהכרחו בשלוה", לישב יעקב "ביקש - פירושו יעקב" ש"וישב

שלוה. של ישיבה והיינו ממש, בה שיש ישיבה - פירושו "וישב" כי "וישב", מלשון

לחג "וישב" פרשת שייכות ישיבהdle`bdוזוהי כו', המבלבלים ענינים מכל גאולה -delya.

שרש"י  (כפי ובפועל יעקב, של בקשה רק היתה שזו בשלוה", לישב יעקב "ביקש מדייק שרש"י ואף
היפך  נתמלאה, לא יעקב שבקשת לומר יתכן לא הרי - יוסף", של רוגזו עליו "קפצה תיכף) ממשיך

עמך" איטיב היטב אמרת) "(ואתה הקב"ה !93הבטחת

" בקרא מפורש הרי רקayieועוד, (ולא בפועל "וישב" שבקשת dywaיעקב", הדבר ודאי אלא לישב),
בפועל  נתמלאה בשלוה לישב ,94יעקב

כאשר  היה שזה יוסף", של "רוגזו עלֿידי נגרם יעקב של שלוותו ביטול עצמו: רש"י מדברי וכמובן
"בן היה dpyיוסף dxyrÎray ישיבה (כנ"ל) שפירושו כנען, בארץ אביו מגורי בארץ יעקב ישיבת ואילו ,"

delyaהיינו - כנען לארץ וביאתו לבן מבית בחזרתו תיכף היתה ,dpy `"i בשלוה ישיבה של (בערך)
ומנוחה!

·Èבין הקשר יובן ומעתה עד . מ'חמישי' – זו) (בשנה אליה השייך הפרשה לחלק כסלו י"ט גאולת
גו'" מצרימה הורד "ויוסף שתחילתו: - .95'ששי'

יוסף  מכירת של המאורעות פרטי כל עם בפרשה, לעיל מסופרת כבר למצרים יוסף ירידת עצם
ראשון" לענין "חוזר שהכתוב ומה להדגיש 96למצרים, כדי לא הוא למצרים, יוסף ירידת אודות לספר

אודות  הסיפור בשביל - להיפך אלא למצרים, יוסף ירידת את פעם "ויהי ezglvdעוד במצרים, יוסף של
המצרי" אדוניו בבית (גם) מצליח.. איש ויהי יוסף את תואר 97ה' יפה יוסף "ויהי השיעור לסיום עד ,

מראה" ושותה 98ויפה אוכל התחיל (ולכן) מושל עצמו ש"ראה מזה תוצאה היתה שזו רש"י וכפירוש ,
בשערו". ומסלסל

אודות  הסיפור מתחיל כסלו בי"ט החומש שבשיעור גאולה.lehiaונמצא, של ענין - יוסף של רוגזו
ויתאבל  גו' שמלותיו יעקב ל"ויקרע שגרמה למצרים, יוסף מכירת אודות בפרשה לעיל הסיפור כלומר:

כיצד 99גו'" הסיפור מתחיל כסלו י"ט של מהשיעור ואילו יוסף". של "רוגזו מדגיש ,lhazp(סוףֿסוף)
של  ההתחלה היתה שזו הכתובים, (וכפשטות מצליח" "איש היה שיוסף עלֿידיֿזה יוסף", של "רוגזו

וכו'). למלך למשנה נתמנה שיוסף עד המאורעות, השתלשלות

‚È:יותר בעומק - מצליח" איש (יוסף) ל"ויהי כסלו י"ט גאולת בין השייכות ביאור .

צדק' ה'צמח ביאור שקורין 100ידוע כמו מזל, ענין הוא "הצלחה - מצליח" איש "ויהי הפסוק על
בחינת  וזהו מזלא, נקרא "ויסוד הקבלה: באותיות הענין ומבאר בלע"ז". גליק ברֿמזל, מצליח איש
ה' ויהי וזהו הכל.. קונה כו' עליון אֿל עלֿדרך מהכתר, נמשך היסוד ששורש בכתר.. הוא מזלא יוסף..
ההצלחה  ששורש כו'.. מצליח איש ויהי ולכן הכתר, אור נמשך יסוד שהוא ביוסף רוצהֿלומר יוסף את
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ב.92) לז, וישב
יג.93) לב, וישלח
ובהערה 94) יו" סו"ס וישלח ש"פ משיחות קונטרס גם ראה
שם. 52
א.95) לט,

עה"פ.96) פרש"י
ב.97) שם,
ו.98) שם,
לד.99) לז, שם

אֿב).100) (רעח, עה"פ אוה"ת



g"nyz'dכח elqk h"i zgiy

פרשת  תורה' ב'לקוטי שכתוב כמו ודינים עיכובים בלי במהירות השפע בא שמשם אנפין' מ'אריך ממזלא
הפסוק  על כהנים".101קרח ברכת ענין שזהו שקדים, ויגמול

אין  שאז ("כתר"), ההשתלשלות מסדר מלמעלה השפע נמשך כאשר הוא, ה"הצלחה" ענין כלומר:
בלי  ומיד, תיכף למטה נמשך אלא התלבשות) (בדרך השתלשלות סדר דרגות פרטי לעבור צריך השפע

דברו" ירוץ מהרה "עד .102עיכוב,

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל ידוע בתורה,103והנה דוגמתם יש שבעולם הענינים שכל ,
ענין  שישנו - "הצלחה" של לענינה בנוגע גם מובן ומזה כפשוטו), בעולם ונמשכים באים (ומהתורה

גופא. בתורה ה"הצלחה"

" חוצה": מעינותיך "יפוצו ענין שזהו לומר, דרזין zepiirnויש רזי התורה, פנימיות - הם התורה "
בחינת104דאורייתא  ,xzkd105 דוגמת זה הרי ב"חוצה", עצמם המעיינות הפצת חוצה", מעינותיך ו"יפוצו ;

דברו". ירוץ מהרה "עד ענין

יגיעו  שהמעיינות וכדי ב"פנים", הוא הרי התורה "מעיינות" של מקומם סדר, עלֿפי בזה: והביאור
שה  פירושו, חוצה" מעינותיך "יפוצו ואילו והשתלשלות: מדריגות ריבוי לעבור צריכים zepirnל"חוצה"

mnvr,(ממנו "חוצה" שאין ל"חוצה" (עד ל"חוצה" ישר באופן מגיעים רבים), לשון "מעיינות" (ובריבוי,
כו'. השתלשלות סדר דרך בהעברה צורך ללא

" של באופן - זאת כדי evetiועוד משהו לעשות צריך שה"חוצה" באופן שם נמצאים שאין היינו, ,"
ויטול" יבוא ליטול הרוצה "כל לרשותו, אלא106שיגיעו ,mivitnyשמגיעים עד שם, לכל gxkdaאותם

ה"חוצה". של ונקודה נקודה

ה"הצלחה" ענין (שהוא חוצה" מעינותיך ד"יפוצו הענין עיקר כי - כסלו י"ט הגאולה לחג הקשר וזהו
כסלו  בי"ט הזקן רבינו גאולת לאחרי  הותחל עצמה) .107שבתורה

„È:כסלו י"ט של החומש משיעור בפועל ההוראה וזוהי .

הפסוק  ז"ל 108על רבותינו אמרו יוסף" כצאן שהוא 109"נוהג לפי יוסף, שם על נקראים ישראל "כל
של  מ"צאנו" הוא הדורות, כל סוף עד מישראל ואחד אחד שכל והיינו, הרעב". בימי וכלכלם פירנסם

י"ה. שבטי השבטים, כל אחיו, את וכלכל פירנס יוסף כי "יוסף ", בשם ונקרא יוסף

של  ומחיטים (ב) גשמי, למזון (א) בנוגע אמורים הדברים –mixvnואם מתןֿתורה קודם (ג) ,
של בנשמתו שמקורו (ב) רוחני, למזון (א) בנוגע עליה,sqeiעלֿאחתֿכמהֿוכמה 'בעלֿהבית' [שהוא

להיותו  אשר - מתןֿתורה ולאחר (ג) כו'], מצרים ארץ של וכרמים שדות על משליטתו יותר הרבה
יבורך" הוא עין ו"טוב הארץ", לכל בר ואחת 110ה"משביר אחד לכל והצלחתו ממזלו משפיע הוא הרי ,

יוסף). של אחיו צאצאי (שהם קרובו עם ישראל, מבני

גם "הצלחה" תיבת לתרגם צדק' ה'צמח מדייק טעמא שמהאי לומר, שענין f"rla[ויש להדגיש, -
רק  הקודש, לשון מבינים שאינם אלו גם מישראל, ואחת אחד לכל נמשך יוסף של ממזלו ה"הצלחה"

"זשארגאן"].

מעינותיך  ד"יפוצו בעבודה להצליח - יוסף של צאנו - מישראל ואחד אחד כל של בכחו זה הרי ולכן
כנ"ל); בתורה, ה"הצלחה" (ענין חוצה"
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כג.101) יז, קרח
שם.102) לקו"ת טו. קמז, תהלים
א.103) קעח, ח"ג רע"ב. קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"א זהר

בתחילתו. ב"ר וראה
ל"מי 104) רמז הם מקוה שמי מקואות, הל' סוף רמב"ם ראה

zrcd גם שמטהרים חיים מים שהם המעין, מי ועאכו"כ ,"
כו'. חמורה הכי מטומאה

בתחילתו.105) החסידות" תורת של "ענינה קונטרס ראה
וש"נ.

(במשנה).106) ב טז, ברכות – חז"ל ל' ע"פ
ואילך.107) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
ב.108) פ, תהלים
ועוד.109) עה"פ. ומצו"ד פירש"י
א.110) קל, זח"ג וראה ט. כב, משלי



כט g"nyz'd elqk h"i zgiy

"יוסף" בשם נקרא הדור נשיא אשר אנו, בדורנו ה"הצלחה"111ובפרט ענין שהשפעת מובן, שמזה ,
עוז, ויתר שאת ביתר הוא הצדיק יוסף של ממזלו

וענין  ענין בכל אשר - ההצלחה ענין לתוכן בהתאם - זאת ועוד ובגשמיות, בפשטות להצליח
כן נמשך טוב, דבר לעשות שבנפש) 'כתר' (בחינת ברצונו שעולה שמיד תיכף, lretaמצליחים dyrna

עיכובים", "בלי

חסֿושלום  נובעת הצלחתו שאין והסברות) חקירות בדרישות צורך (ללא כל לעין גלוי שניכר באופן
ניכרת  שהיתה יוסף הצלחת (כמו הצלחה בברכת ומברכו אתו", ש"ה' משום רק אלא ידו, ועוצם מכחו

העמים), לעיני גם גלוי באופן

דרגת שנה", "מאה בחינת כנגד שהם ברכות", "מאה - הברכה בענין השלימות לתכלית xzkd"112עד

(כנ"ל). "הצלחה" של מקורה -

ל"ברכה עד בפועל, במעשה מטה, למטה עד הברכה נמשכת ה"מאה `dpexgולכן בכלל (שהיא "
ו"תורת  אמת" "תורת כהבטחת הגלות, על אחרונה" ה"ברכה פעמים) כמה שנתבאר (כמו כולל - ברכות")

בהלכה  כנפסק העולם, וטבע העולם חיי על 'בעלֿהבית' היא (כי הקיצין"113חיים" כל "כלו אשר (114,
מתי"?! "עד ישראל בני וכדרישת

משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה וזוכים קיצין", ו"דאלאי גלות" "דאלאי שיהיה ויהיֿרצון
ובשלימותה, ובמילואה בטהרתה צדקנו,

עפר" שוכני ורננו של 115"והקיצו הגאולה' 'בעל ממלאֿמקומו ובנו כסלו, י"ט של הגאולה' ו'בעל ,
ובאים, הממשמשים חנוכה ימי נס של הגאולה' 'בעלי וכן בתוכם, כסלו יו"ד

בחצרות  "נרות ידליקו ואז ממש, ומיד תיכף השלישי ביתֿהמקדש חנוכת את לראות זוכים יחד וכולנו
הבית), בהר עלֿכלֿפנים (או השלישי ביתֿהמקדש של קדשיך" "בחצרות בפשטות, קדשיך"

עין". כהרף אפילו עיכבן ו"לא ממש, בשר לעיני הנראה בפועל, במעשה

ÂË"חת"ת" בשיעורי דורנו נשיא תקנת גםֿכן ידועה - בחומש היומי השיעור על נוסף חומש 116. ,
שנחלק  כפי בתהלים, יומי שיעור גם לומר יש יום, בכל השבוע פרשת לימוד שמלבד - תניא תהלים
שנה  בכל לסיימו דורנו, נשיא  עלֿידי שנחלק כפי התניא בספר שיעור יום בכל ללמוד וכן החודש, לימי

ושנה.

כסלו: לי"ט שייכים - ותהלים תניא שיעור - אלו שיעורים וגם

הלימוד  והתחלת שסיום באופן כסלו, לי"ט כסלו מי"ט אותו שלומדים באופן היא התניא ספר חלוקת
כסלו: בי"ט הם התניא בספר

הגאולה  מחג דורנו נשיא שיחת ידועה - השבוע) לימי שנחלק (כפי בתהלים היומי לשיעור ,117ובנוגע
לנו" היית אתה מעון אד' גו' למשה "תפילה - שתחילתו השיעור, של הראשון המזמור וסיומו 118אודות ,

אדמות,119ה'"mrep"ויהי עלי האדם חיי כל נכללים זה שבמזמור שם, ומבאר "נועם". אותיות ש"מעון" -
בתחתונ  דירה יתברך לו לעשות האדם עבודת שזוהי הזה, העולם על קאי עבודתו ש"מעון" ובגמר ים,

ל" בזוהר mrepזוכה שכתוב מה שם בשיחה וכמובא איקרי120", דאתי הגאולה.mrep"עלמא ענין דוגמת - "
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הוא 111) "יוסף" בשם הנקראים כל אבל – זקנו אבי ע"ש
כו'. הראשון "יוסף" ע"ש

ובכ"מ.112) חיי"ש. ר"פ תו"א ראה
אדה"ז 113) שו"ע וש"נ. ה"ב. פ"א כתובות ירושלמי ראה

סקכ"ג. סקפ"ט יו"ד
ב.114) צז, סנהדרין
יט.115) כו, ישעי'

בדורות 116) נעשתה כבר והתהלים החומש שחלוקת אף
"פירש" דורנו נשיא  הרי – שיעורים uitdeהקודמים לימודי

אלו. קבועים
ואילך.117) א צ"ז, ח"א לקו"ד
א.118) צ,
יז.119) שם,
ב.120) קצז, ח"א

g"nyz'd elqk h"i zgiy

פרשת  תורה' ב'לקוטי שכתוב כמו ודינים עיכובים בלי במהירות השפע בא שמשם אנפין' מ'אריך ממזלא
הפסוק  על כהנים".101קרח ברכת ענין שזהו שקדים, ויגמול

אין  שאז ("כתר"), ההשתלשלות מסדר מלמעלה השפע נמשך כאשר הוא, ה"הצלחה" ענין כלומר:
בלי  ומיד, תיכף למטה נמשך אלא התלבשות) (בדרך השתלשלות סדר דרגות פרטי לעבור צריך השפע

דברו" ירוץ מהרה "עד .102עיכוב,

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל ידוע בתורה,103והנה דוגמתם יש שבעולם הענינים שכל ,
ענין  שישנו - "הצלחה" של לענינה בנוגע גם מובן ומזה כפשוטו), בעולם ונמשכים באים (ומהתורה

גופא. בתורה ה"הצלחה"

" חוצה": מעינותיך "יפוצו ענין שזהו לומר, דרזין zepiirnויש רזי התורה, פנימיות - הם התורה "
בחינת104דאורייתא  ,xzkd105 דוגמת זה הרי ב"חוצה", עצמם המעיינות הפצת חוצה", מעינותיך ו"יפוצו ;

דברו". ירוץ מהרה "עד ענין

יגיעו  שהמעיינות וכדי ב"פנים", הוא הרי התורה "מעיינות" של מקומם סדר, עלֿפי בזה: והביאור
שה  פירושו, חוצה" מעינותיך "יפוצו ואילו והשתלשלות: מדריגות ריבוי לעבור צריכים zepirnל"חוצה"

mnvr,(ממנו "חוצה" שאין ל"חוצה" (עד ל"חוצה" ישר באופן מגיעים רבים), לשון "מעיינות" (ובריבוי,
כו'. השתלשלות סדר דרך בהעברה צורך ללא

" של באופן - זאת כדי evetiועוד משהו לעשות צריך שה"חוצה" באופן שם נמצאים שאין היינו, ,"
ויטול" יבוא ליטול הרוצה "כל לרשותו, אלא106שיגיעו ,mivitnyשמגיעים עד שם, לכל gxkdaאותם

ה"חוצה". של ונקודה נקודה

ה"הצלחה" ענין (שהוא חוצה" מעינותיך ד"יפוצו הענין עיקר כי - כסלו י"ט הגאולה לחג הקשר וזהו
כסלו  בי"ט הזקן רבינו גאולת לאחרי  הותחל עצמה) .107שבתורה

„È:כסלו י"ט של החומש משיעור בפועל ההוראה וזוהי .

הפסוק  ז"ל 108על רבותינו אמרו יוסף" כצאן שהוא 109"נוהג לפי יוסף, שם על נקראים ישראל "כל
של  מ"צאנו" הוא הדורות, כל סוף עד מישראל ואחד אחד שכל והיינו, הרעב". בימי וכלכלם פירנסם

י"ה. שבטי השבטים, כל אחיו, את וכלכל פירנס יוסף כי "יוסף ", בשם ונקרא יוסף

של  ומחיטים (ב) גשמי, למזון (א) בנוגע אמורים הדברים –mixvnואם מתןֿתורה קודם (ג) ,
של בנשמתו שמקורו (ב) רוחני, למזון (א) בנוגע עליה,sqeiעלֿאחתֿכמהֿוכמה 'בעלֿהבית' [שהוא

להיותו  אשר - מתןֿתורה ולאחר (ג) כו'], מצרים ארץ של וכרמים שדות על משליטתו יותר הרבה
יבורך" הוא עין ו"טוב הארץ", לכל בר ואחת 110ה"משביר אחד לכל והצלחתו ממזלו משפיע הוא הרי ,

יוסף). של אחיו צאצאי (שהם קרובו עם ישראל, מבני

גם "הצלחה" תיבת לתרגם צדק' ה'צמח מדייק טעמא שמהאי לומר, שענין f"rla[ויש להדגיש, -
רק  הקודש, לשון מבינים שאינם אלו גם מישראל, ואחת אחד לכל נמשך יוסף של ממזלו ה"הצלחה"

"זשארגאן"].

מעינותיך  ד"יפוצו בעבודה להצליח - יוסף של צאנו - מישראל ואחד אחד כל של בכחו זה הרי ולכן
כנ"ל); בתורה, ה"הצלחה" (ענין חוצה"
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כג.101) יז, קרח
שם.102) לקו"ת טו. קמז, תהלים
א.103) קעח, ח"ג רע"ב. קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"א זהר

בתחילתו. ב"ר וראה
ל"מי 104) רמז הם מקוה שמי מקואות, הל' סוף רמב"ם ראה

zrcd גם שמטהרים חיים מים שהם המעין, מי ועאכו"כ ,"
כו'. חמורה הכי מטומאה

בתחילתו.105) החסידות" תורת של "ענינה קונטרס ראה
וש"נ.

(במשנה).106) ב טז, ברכות – חז"ל ל' ע"פ
ואילך.107) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
ב.108) פ, תהלים
ועוד.109) עה"פ. ומצו"ד פירש"י
א.110) קל, זח"ג וראה ט. כב, משלי
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שיר  לה' "שירו - השיעור של האחרון במזמור הגאולה ענין נרמז הידוע ycg"121ועלֿדרךֿזה עלֿפי ,
(גלות)" צער אחריה ש"אין דלעתידֿלבוא, השירה על קאי זכר, לשון חדש" הוא 122ש"שיר זה ומעין -

עלה" גאולה ו"שם לזו, זו שייכות הגאולות שכל כיון גאולה, .123בכל

הקשר  מפורסם הרי - החודש לימי שנחלק כפי בתהלים היומי לשיעור השייכות שמלבד להוסיף, ויש
נפשי" בשלום "פדה לפסוק  כסלו י"ט הזקן 124של אדמו"ר כדברי בפסוק 125, תהלים בספר "כשקריתי 

לימי שנחלק כפי כסלו י"ט של תהלים בשיעור שהוא - בשלום" יצאתי נפשי.. בשלום (יום reaydפדה
כיֿטוב). בו שהוכפל שלישי ביום כסלו י"ט חל הגאולה שבשנת בשבוע, שלישי

דורנו  נשיא (וביאור) שיעור 126[וכסיפור אומרים היו נשיאינו שרבותינו להידוע סתירה זו שאין ,
לימי שנחלק כפי ביחוד ycegdתהלים תהלים שיעור להגיד הוסיף במאסר, הזקן רבינו "בהיות.. כי ,

"תהלים  אומרים נשיאינו רבותינו היו שונות" במאורעות "אשר שמצינו כמו בהווה", מצבו ..iteyaבשביל
השבוע"]. לימי נחלק שהתהלים כמו היינו

ÊË בספר יומי שיעור ללמוד ומתפשט) (והולך מישראל וכמה כמה אצל המנהג נתקבל עלֿדרךֿזה .
אחד  פרק לימוד עלֿידי זה בשיעור משתתפים - בכוחם זה שאין [ואלו ליום פרקים שלושה - הרמב"ם

להרמב"ם  המצוות' 'ספר מתוך זה לשיעור השייכות המצוות לימוד או בעת 127ליום, להתעכב וכרגיל, - [
בשיעור: אחת הלכה על ההתוועדות

מהכותרת  (החל ונטען טוען הלכות של הראשונים פרקים שלושה - הוא כסלו י"ט של השיעור
כופר"). או מודה טוען, דין אחת.. "מצותֿעשה - אלו להלכות

ולא  התורה שבועת לא אותו משביעין אין השבועה על  חשוד "כל ב: פרק בריש הרמב"ם וכתב
לו". שומעין אין התובע רצה ואפילו היסת, שבועת ולא מדבריהם שבועה 

כיון  האמת, את מבררת שבועתו שאין מפני הוא השבועה על החשוד משביעין שאין בפשטות הטעם
אין  מדוע - להבין צריך עדיין אבל זו, בשבועה תועלת שום אין ואםֿכן השבועה, על נאמן שאינו

על  אותו רקwtqdמשביעין כיֿאם לשקר, להשבע שמוכן וודאות אין )?cyg(שהרי

רצה  שהתובע גופא זה לו": שומעין אין התובע רצה ד"אפילו ההלכה, סיום - מובן אינו וביותר
שלדעתו מוכיח, אותו, עליו yiלהשביע שמטילים הענין שעצם יתכן כי ובפשטות, בשבועה. תועלת

לו"? שומעין "אין ומדוע - שוא) משבועת פוחד אולי (כי האמת על להודות אותו יביא שבועה חיוב

תתן  לא עור ד"לפני האיסור מפני - הוא החשוד את משביעין שאין הטעם שעיקר לומר, ויש
טענתו 128מכשול" את כופר הוא עתה וגם השבועה, על שחשוד (כיון שוא בשבועת אותו להכשיל שלא ,

חבירו). של הוודאית

ÊÈ הרמב"ם שכתב (כמו הדיעות" ב"תיקון נפלאה הוראה ללמוד יש ומזה התורה 129. הלכות שרוב
לעולם" "רפואה להביא התורה משתדלת כמה עד - המעשים") כל וליישר הדיעות "לתקן לתקן 130באו ,

הנפש" שבישראל.131"חולי

בנפשו  לו נוגע חבירו שממון שיודע שאףֿעלֿפי ביותר, ירוד באיש בנידוןֿדידן, המדובר שהרי
ז"ל  רבותינו הפסוק 132(בלשון רגליו"),133על על שמעמידו אדם של ממונו "זה - ברגליהם" אשר "היקום
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א.121) צו,
(122– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא

ב. קטז, פסחים
ב.123) יז, מגילה פירש"י ראה
יט.124) נה, תהלים
וש"נ.125) סל"ח. שלו אג"ק
וש"נ.126) ואילך. תעג ע' ח"ג שלו אג"ק
אלו 127) את יד"ח" "מוציאים ליום ג"פ שהלומדים וי"ל

בסהמ"צ. השיעור או פ"א אלא ללמוד ביכולתם שאין
יד.128) יט, קדושים
בסופן.129) תמורה הל'
טו,130) בשלח פירש"י רע"ב. קס, זח"ג א. נד, עירובין ראה

כו.
רפ"ב.131) דעות הל' רמב"ם ראה
עה"פ.132) בפירש"י הובא וש"נ. א. קיט, פסחים
ו.133) יא, עקב
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במחתרת) (בבא להלכה שמצינו לממון 134וכפי תאוותו מכלֿמקום – ממונו" על עצמו מעמיד אדם ש"אין
בתורה, חמורים הכי מאיסורים שהוא לשקר, זה על לישבע מוכן שהוא עד כך, כדי עד גדלה חבירו

ז"ל  חכמינו אלקיך 135כמאמר ה' שם את תשא לא למשה הקב"ה שאמר בשעה נזדעזע כולו העולם "שכל
לשוא".

(היפך  שקר שבועת מחשש להצילו זה, איש של הרוחני למצבו גם התורה דואגת ואףֿעלֿפיֿכן,
ש"מביאה תורה, של ענינה זהו כי - והטעם התובע). של לכל d`etx"136רצונו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

ריבוא  ששים "יש ראשיֿתיבות "ישראל" כי מציאותם, בעצם חקוקה שהתורה ישראל, מבני ואחת אחד
לתורה" מטפלת 137אותיות ולכן מציאותו, אמיתית וזוהי בתורה, "אות" לו יש מישראל ואחד אחד שכל ,

אמיתית  את בו מגלה הוא ֿ זה שעלֿידי מצבו), על הבט (מבלי מישראל ואחד אחד כל בתיקון התורה
עם שלו הקשר שהיא .dxezdמציאותו,

ז"ל  חכמינו לשון שבה138וכדיוק "המאור -exifgn על (שקאי שבתורה שה"מאור" היינו למוטב",
במפרשים  כמבואר התורה, שהתורה xifgn)139פנימיות הפירוש שאין היינו האמיתי, למקומו האדם את

למק  תיקון) (הצריך האדם את שנתת ycgוםמביאה "נשמה - הראשון למקומו ומשיבו מחזירו כיֿאם ,
בקרבי". משמרה כו' בי נפחתה כו' יצרתה כו' בראתה אתה היא, טהורה בי

ברמב"ם  הידוע לעשות 140וכפסקֿדין הוא ורוצה מישראל להיות "רוצה מישראל, ואחד אחד שכל ,
העבירות מן ולהתרחק המצוות הגאולה exvieכל בעל וכמאמר שתקפו", אינו 141הוא ישראל ש"איש

מאלקות" נפרד להיות יכול ואינו .142רוצה

כ"כופר" נראה הוא הרי העינים ראות שלפי באחד פוגשים כאשר שגם - למעשה ההוראה וזוהי
להצילו  האפשר ככל ולהשתדל עמו לטפל צריכים אלא ממנו, להתנער אסור בהם, להודות שצריך בדברים 

למוטב. ולהחזירו לתקנו שחת, מרדת

ÁÈ היצרֿטוב בין ו"נטען" ד"טוען" הענין כל יתבטל ונטען, טוען בהלכות העסק שעלֿידי ויהיֿרצון, .
עסק יהיה ש"לא ספרו, בסוף הרמב"ם שכתב מה יקויים כי mlerdויצרֿהרע, lk ועלֿאחתֿכמהֿוכמה)

(מה  כל לעין בגלוי יהיה שאז מפני מכסים", לים כמים בלבד.. ה' את לדעת אלא ישראל) ונביאי חכמי
הוי' (ראשיֿתיבות החכמות ועמוד היסודות "יסוד ספרו) בתחילת הרמב"ם מצוי 143שכתב שם שיש ..(

אחרֿכך  הרמב"ם [בלשון שביניהם ומה וארץ משמים הנמצאים וכל נמצא, כל ממציא -144ראשון..
יהיה  וזה - המצאו" מאמיתת אלא נמצאו לא הארץ"] בטבור שיהיה קטן יתוש עד הראשונה "מצורה

" של ועבדהו rcilבאופן אביך אלקי את ("דע והתבוננות דעת של באופן אלא בה', אמונה רק לא היינו ,"
שלם" העולם..145בלב כל עסק "יהיה כך ומשום - (zrclאת'd שיתגלה מכסים", לים כמים בלבד..

עלמין  כל ממלא בנפעל", הפועל "כח רק "146(לא גם) אלא ,e`vnd zzin`'הוי) כולו,145" העולם בכל (
מכסים". לים "כמים
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ה"ט.134) פ"ט גניבה הל' רמב"ם וראה א. עב, סנהדרין
הט"ז.135) פי"א שבועות הל' רמב"ם א. לט, שבועות
ענין 136) עם שקשור שניות, לוחות נתינת לאחרי ובפרט
daeyzd וראה רפמ"ו. (שמו"ר " לתושי' "כפלים הם שלכן ,

התשובה  עבודת לאחרי שניתנו כיון ואילך), פו ע ' תרס"ו המשך
סוף  עד בנ"י של התשובה בעבודת שכ"ה מובן, ומזה ישראל. של
שהתורה  ויוהכ"פ), עשי"ת ר"ה, אלול, בחודש (כמו הדורות כל

התשובה. בעשיית האדם את מסייעת
קפו.137) אופן עמוקות מגלה
הל'138) ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי וראה ב. פתיחתא איכ"ר

ה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת
שם.139) לירושלמי קה"ע שם. לאיכ"ר נוף יפה
ספ"ב.140) גירושין הל'

ובכ"מ.141) תמוז. כ"ה סיון. כ"א יום" "היום
לימוד 142) קונט' – דורנו נשיא ע"י (הובא אדה"ז וכפירוש

איתן  בחי' ע"ד – האזרחי" לאיתן "משכיל עה"פ פ"ג) החסידות
בגילוי  שהוא יהודי, של והתוקף המסנ"פ בא שממנה שבנשמה,
פירוש  הנ"ל אושעיא א"ר ד"ה במאמר כמובא הגלות, בזמן
"הלוואי  – חזיתיך בקודש כן גו' נפשי לך צמאה עה"פ אדה"ז
גדולה  בתשוקה חזיתיך הבית, בזמן שהלוואי חזיתיך", בקודש
כו'. מסנ"פ מתוך שהיא הגלות בזמן לתומ"צ התשוקה כמו כזו

וראה 143) רמב"ם. מע' להחיד"א שה"ג תתקכ"ז. ד"א סדה"ר
יסוה"ת. הל' לריש "פירוש" גם

ה"ט.144) פ"ב יסוה"ת הל'
ט.145) כח, דה"א
ואילך.146) תכט ע' תרס"ו המשך ראה
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ËÈ,כרטיסים עתה יחלקו מסתמא - כסלו בי"ט הש"ס חלוקת של התקנה אודות לעיל להנזכר בהמשך .
הש"ס, לחלוקת יצטרפו מהמסובים ואחד אחד שכל כדי

פעמים  כמה שנתבאר ללמוד 147[וכמו ואחד אחד כל של ביכולת זה אין העתים צוק שמפני דכיון ,
כל  לומד כאילו זה הרי הש"ס, בחלוקת וההשתתפות הצירוף עלֿידי לכן השנה, במשך כולו הש"ס כל

שבת  (בהלכות הדין ועלֿדרך כולו, יכול 148הש"ס אינו וזה יכול אינו זה אם שנים, שעשאוה שמלאכה (
חייבים]. שניהם -

דורנו. נשיא של הציון על להביאו כדי אמם, ושם שמם עם פתק עוד לצרף יכולים - הרוצים ואלו

שם  על "יוסף", ששמו - דורנו מנשיא שליחותו את ממש בקרוב יגמור ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
אחר" בן לי ה' "בן"149"יוסף שייעשו "אחר" בבחינת שהם אלו את להפוך -150.

ענינים  שעושה מי אף אלא השלילה, בתכלית היא שהנהגתם אותם דוקא "אחר" של הפירוש [ואין
- מלמעלה מיוחדים כחות לו ניתנו זה על (ואשר עליו שהוטל והתפקיד השליחות זו אין אבל טובים,

כחן" לפי אלא כו' מבקש "איני "151שהרי בבחינת הוא הרי - (xg` שלי למילוי בנוגע בעלמאֿדין]," חותו

" שם על "יצחק", - דורנו נשיא של השני כשמו דוקא, לבב וטוב שמחה ilומתוך wgvi rneyd lk"152,
בעבודה  מפעולותיו ששומע היינו עליו, שומע שרק - זאת ועוד עליו, המביט ואחד אחד שכל כלומר,
פרקים  ראשי רק ושומע בריחוק, הוא אם (אפילו השומע אצל פועל זה הרי אחר", בן לי ה' "יוסף של

xzeiaכו') dlecb dgnyשנת - זו בשנה ובפרט ,gnUY וgnUY והנשים האנשים "הקהל.. של באופן זה וכל , ¦§©§©©
הנה"153והטף" ישובו גדול ד"קהל היעוד קיום את יותר עוד ימהר שזה וגרך 154, והטף הנשים "האנשים ,

בשעריך" האדמה"dkldk[גיור 152אשר על חיים אתם אשר הימים "כל קאֿמשמעֿלן?!], ומאי - ,155דוקא
ממש. ומיד ותיכף לבב, וטוב ובשמחה הימים, לכל נצחית גאולה גלות , אחריה שאין גאולה תהיה כי

***

Î הבאים חנוכה ימי - גרמא שהזמן ענינים אודות ולזרז לעורר יש - ההתוועדות סיום לפני .

לעיל  שנזכרו אותם (ובפרט תורה שיעורי הן השיעורים, בכל התחזקות - התמידיים הענינים על [נוסף
תהלים), אמירת - (ובמיוחד בתפילה והן ברמב"ם), היומי שיעור וכן חומשֿתהליםֿתניא, שיעורי -
הנ"ל  בכל ההחלטות את ולקיים דיליה, שיעורא לפום וחד חד כל - המצוות) כל כללות (שהיא ובצדקה

ונטען"...]: ו"טוען שקלאֿוטריא ללא ממש, בפועל

שנת - מיוחדת בשנה ונמצאים היות להרבות g"nyzא) הראוי מן - אחרים וּתׂשמח בעצמו ּתׂשמח ,ְְִַַַ
הרמב"ם  שפסק (וכפי חנוכה בימי "ימי156בשמחה הם "יהדר"dgnyשחנוכה אם לפחד מה אין ולכן ,"

כתב  הרמ"א שגם ובפרט הרמב"ם, פסק השמחה 157לקיים ענין הסעודות", בריבוי מצוה קצת "שיש
הרחבה  מתוך ולשמוח חנוכה, ימי את לחגוג יוכלו אחרים שגם לדאוג והן בעצמו, לשמוח הן - בחנוכה)

כו') החג צרכי סיפוק (עלֿידי הגוף ומנוחת הנפש .158ומנוחת

בתוכם" ושכנתי מקדש לי ד"ועשו הענין אודות השנה במשך ל"שטורעם" בהמשך אחד 159ב) שכל ,
נכסיהם  (וכל וחדריו חלקיו לכל דירתם, מקום את לעשות להשתדל צריכים וטף, נשים אנשים ואחת,

יתברך, שכינתו שורה שבו "מקדש" של לענין בכלל),
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וש"נ.147) .267 ע' ח"י לקו"ש ראה
וש"נ.148) א. צג, שבת
כד.149) ל, ויצא
ועוד.150) אֿב). (רכ, עה"פ אוה"ת ראה
ג.151) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
ו.152) כא, וירא
יב.153) לא, וילך

ז.154) לא, ירמי'
יג.155) שם, וילך
ה"ג.156) פ"א חנוכה הל'
ס"ב.157) סעת"ר או"ת
וש"נ.158) סי"ג. וישב ש"פ משיחות קונטרס גם ראה
ח.159) כה, תרומה
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עניני  עלֿידי הפרטי, מחדרם "מקדש" לעשות קטנים, וקטני לקטנים בנוגע ה"שטורעם" ובמיוחד
שעל  המזוזה על (נוסף כו' צדקה וקופסת קודש ספרי - בחדרם המונחים הפרטי) רכושם (שהם הקדושה

ראינו שכבר כיון - שבדבר התועלת גודל על ראיות להביא צורך כל [ואין הכי lretaהדלת) ההשפעה
קטנים  קטני ואפילו קטנים על ],160גדולה

הקטנים/ות), של בחדרם (גם הילדים חדר של בפתח גם חנוכה נר ויונח שיודלק להשתדל, הראוי מן -
כו' חנוכה עניני אודות לילדים להסביר אחרֿכך שיוכל אחד עלֿידי – טוב ומה ניסא, פרסומי .161משום

אלא  אלו, ענינים על לעורר בשבתֿקודש ההתוועדות על סומכים אין - הענין חשיבות גודל ומחמת
אחרות, במדינות אחרים, במקומות גם כליֿתקשורת) (עלֿידי נשמעים שהדברים זו, בהתוועדות דוקא

הקוד  לארץ ועד לים, מעבר בענינים וגם להתעסק תיכף יתחיל שהוא, מקום בכל ואחד, אחד שכל כדי - ש
משובח! זה הרי - בזה והזריז המרבה וכל האמורים,

של קבין "תשעה עלֿדרך שהם - ההתעוררות דברי את ינצל ואחד אחד שכל exiag"162ויהיֿרצון,

ז"ל  חכמינו הפסוק 163[כמאמר שהובא 164על (כפי הקב"ה" זה "רעך - תעזוב" אל אביך ורע "רעך
שבת  במסכת רש"י גם165בפירוש יוסיף ואחרֿכך ,[(dilicnקב" -ely"161,

קבים". ה"עשר כל לשלימות מגיעים עצמו, בכח וההוספה מלמעלה ההתעוררות יחד, שניהם ועלֿידי

‡Î בהתוועדות (ובפרט הזקן לרבינו הבבות ארבע ניגון עם לסיים - דא כגון בהתוועדות כרגיל .
ממלאֿמקומו, לבנו המיוחד הניגון - ואחרֿכך "הכנה", ניגון בהקדמת שלו), הגאולה חג לכבוד
שמונה  שמדליקים לטובה, עלינו הבאים חנוכה לימי בהתאם אריבער", ד"מלכתחילה הניגון - ולאחריֿזה

("אריבער" שלמעלה מה על מורה "שמונה" שמספר ימות 166נרות, של כינור (שלכן השתלשלות מסדר (
נימין  שמונה של הוא הרשב"א 167המשיח בתשובת שכתוב וכמו ,(168" הוא ההיקף".xneyש"שמיני"

בגמרא  כדאיתא ומזוזה, חנוכה נרות בין השייכות גםֿכן שזוהי לומר, משמאל 169ויש חנוכה "נר
בפוסקים  [וכמבואר המזוזה במקום תלוי חנוכה נרות הדלקת שמקום היינו, מימין", שהדלקת 170ומזוזה

כי  - מימין] חנוכה נרות מדליקים - לאו ואם מימין, מזווה ישנה כאשר רק היא משמאל חנוכה נרות
בזוהר  כדאיתא שמירה, ענינה מזוזה השמירה: לענין שייכים -171שניהם הבית דלת על מזוזה שעלֿידי

עולם" ועד מעתה ובואך צאתך ישמור "שומר 172"הוי' בחינת כנגד הם חנוכה (ונרות) ימי ושמונת ,
בפשטות. שמירה שמביא ההיקף",

השלישי, בביתֿהמקדש קדשך" בחצרות נרות ל"הדליקו ממש בימינו במהרה בקרוב  שנזכה ויהיֿרצון
ידיך" כוננו אדנֿי 173"מקדש

הרמב"ן  דברי כידוע הגלות, בזמן חנוכה נרות בהדלקת מעלה שיש "אין 174[אףֿעלֿפי חנוכה שנרות
אפילו  בביתֿהמקדש, המנורה להדלקת וכלל כלל דומה שאינה בפשטות, מובן הרי - לעולם" בטלין

דלעתיד], במקדש ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שני', ב'מקדש
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(160– סתקפ"א) (ח"א הידועה הרשב"א תשובת וע"פ
בזה  ועוסקים שמשתדלים אלו כל מצוה, עושי לפרסם שמצוה

כו'.
ס"י.161) הנ"ל קונטרס גם ראה
א.162) לח, ב"מ ראה
עה"פ.163) פירש"י ב. נה, זח"ב רפכ"ז. שמו"ר
יו"ד.164) כז, משלי
"ואהבת 165) למצות בנוגע הלל למאמר בקשר – א לא,

הלל  הנהגת וכפי כו'", כולה התורה כל "זוהי – כמוך" לרעך
מישראל, כאו"א שקירב ישראל, באהבת שהצטיין בעצמו,
לכאו"א  הוראה ומזה שם. בגמ' שהובאו הסיפורים כשלושת
"הקהל" בשנת ובפרט זה, לדורנו עד הדורות כל סוף עד מישראל
שהלכה  בנ"ח המיוחדת מההדגשה ולהעיר ותשמח. תשמח דשנת

דוקא. כב"ה
בת 166) במנורה מדליקים הראשון בלילה שתיכף ולהעיר

"שמונה" למספר מוכנים "מלכתחילה" - קוים שמונה
("אריבער").

ב.167) יג, ערכין
ס"ט.168) ח"א
א.169) כב, שבת
סו"ס 170) טואו"ח ה"ז. פ"ד חנוכה הל' מיימוניות הגהות

שם. לשבת ר"ן שם. ב"ח תרעא.
ב.171) רסו, ח"ג
ח.172) קכא, תהלים
יז.173) טו, בשלח
בהעלותך.174) ר"פ
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ענני  "עם חדא, וברגעא חדא בשעתא שיבוא צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה
תלכון"175שמיא" לא "במנוסה שלוה, של ובאופן תושעון"176, ונחת "בשובה חדא 177אלא בשעתא אשר ,

הקודש, ובהר הקודש בעיר הקדושה, בארץ עומדים והנה קער"), א זיך מען ("גיט פונים חדא וברגעא
לבב. וטוב שמחה מתוך בשר, בעיני  זאת כל ורואים בקודשֿהקדשים, – גופא ושם

אריבער. לכתחילה זשוריצי. ניע אחת), פעם הרביעית (בבא הזקן אדמו"ר ניגון הכנה. ניגון [ניגנו
כו'. שיבנה כו' יהיֿרצון לנגן התחיל  הש"ץ

אמר:] ואחרֿכך אחרונה, ברכה אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

עלֿמנת  מהמסובים, ואחד אחד לכל אחד דולר ה"טאנקיסטן" עלֿידי יחלקו אחרונה, ברכה אחרי
לב  הקודש' ב'אגרת בארוכה (וכמבואר האפשר ככל בזה להזדרז - טוב ומה לצדקה, מחר על לתתו

הזריזות),178הגאולה  מעלת גודל אודות

משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - הקיצין וקץ הגלות קץ את יותר עוד תזרז זו וזריזות
עין". כהרף אפילו עיכבן ו"לא צדקנו,

על  נוסף הציון, על להביאו כדי אמם ושם שמם לרשום יכולים הרוצים שאלו - לעיל וכנזכר
הש"ס. בחלוקת ההשתתפות

בסיום  כמבואר העתידה, ל"חלוקה" ממש, ובקרוב במהרה נזכה - אלו "חלוקות" שמכל ויהיֿרצון,
חלקים  לי"ג החלוקה תהיה שאז יחזקאל ,179נבואת

המסופר עלֿדרך שלמעלה, המרכבה גילוי גם יהיה הרמב"ם zligzaואז שכתב וכמו יחזקאל, נבואת
הדעת  אמיתית והרי - האדם" כח כפי ה"') את ("לדעת בוראם דעת "ישיגו ישראל כל שאז ספרו, בסוף
גם  אלא היצירה), בעולם (שהיא יחזקאל מרכבת רק ולא המרכבה, ראיית הראיה, ענין הוא באלקות

הבריאה) בעולם (שהיא ישעיהו מוריך"180מרכבת עוד יכנף "לא - קדישא עתיקא לגילוי עד ,181.

ישראל  ואחדות ישראל ואהבת אמיתית שמחה מתוך וטף", נשים ד"אנשים ה"הקהל" שיהיה - והעיקר
אמיתית,

גופא  ושם הקודש, ובהר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו שמיא ענני עם "טסים" יחד וכולנו
לבב. ובטוב ובשמחה בקודשֿהקדשים, –

מהנוכחים  ואחד אחד לכל לתת דולר של שטרות שיחיו, ל'טנקיסטים' חילק שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לצדקה. חילופו, או לתתו אחד, שטר

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן התחיל צאתו, טרם
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יג.175) ז, דניאל
יב.176) נב, ישעי'
טו.177) ל, שם
כא.178) סימן

שם.179) וברדב"ז ה"ח פ"ד מלכים הל' רמב"ם ראה
בשלח 180) לאדהמ"צ באוה"ז א. עט, דא"ח) (עם סידור ראה

ועוד. סע"ד. לט,
א).181) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, ישעי'

•
וגם המידה ההפכית היא בגילוי, אם־כן איך יתערבו  זו היא בגילוי,  זו בזו, דכיוון שמידה  יכולות להתערב  המידות מצד עצמן אינן 

שניהם יחד.
ממאמר י"ט כסלו ה'תשכ"ז



לה

.i"gyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ברבים ‡. אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר - תרצ"ג בשנת - שנה וחמש עשרים לפני כסלו י"ט בהתוועדות
נתן  אדמו"ר מו"ח שכ"ק הראשונה השיחה גם היתה זו - והגאולה. המאסר פרטי את הראשונה בפעם

בדפוס  .1לפרסם

אדמו"ר  מו"ח כ"ק אז סיפר הענינים, :2בין

כסלו. י"ט בשבוע, שלישי ביום מהמאסר יצא הזקן רבינו - מהמאסר הזקן רבינו של יציאתו למחרת
הזקן: רבנו אמר התפילה, אחר - כסלו כ' בשבוע, רביעי ביום ולמחרתו,

ימים  שלושה שימש הראשון ביום שנברא והפסיק 3אור המגיד, הרב הבעלֿשםֿטוב, דורות: שלושה -
המאורות. ניתלו ביום בו אבל המאורות, ניטלו הרביעי ביום (וסיים:) בדבריו.

ממאסרו, השתחרר הזקן שרבינו הטובה הבשורה העיר בכל נודע - כסלו כ' רביעי יום - זה יום במשך
הזקן. רבינו התאכסן שבה בדירה המונים, המונים יהודים, להתאסף והתחילו

כ"א  כסלו) (מי"ט השלישי ליום אור דהיינו ערב, לפנות חסידות. יאמר שלא הודיע הזקן אדמו"ר
("טיף  רוסיא בעומק אנו "דרים אליו: ואמרו פשוטים, אנשים יהודים, שני הזקן רבינו אל ניגשו כסלו,
את  יחיה - חסידות יאמר הרבי וכאשר מגעת. שידיעתנו ככל ה' את עובדים שהננו ּבנּו ה' ועד ְֵַָראסיי"),

ועבודתנו". תורתנו

הפסוק  על מאמר ואמר חסידות, שיאמר הזקן רבינו אצל ("ארויסגערופן") ופעלו עוררו אלו 4דברים ַ
לפנים". הפנים "כמים

סלה" יעקב פניך מבקשי דורשיו דור "זה אמר: למאמר, הקדמה דור 5בתור זהו - דור" "זה .
את מבקשים - פניך" "מבקשי הם הדור, ופרנסי מנהיגי - -ש"דורשיו" "יעקב" וגם איןֿסוף, פנימיות

עקב  יו"ד פשוטים, דאיןֿסוף.6אנשים ובנצחיות בתוקף חזקים "סלה", בבחינת זמן ובכל מקום בכל הם ,

לפנים". הפנים "כמים דיבורֿהמתחיל – הנ"ל המאמר את אמר זו, הקדמה ולאחר

ביום  היה - ממאסרו צאתו לאחר הזקן רבינו שאמר הראשון שהמאמר נמצא, זה, סיפור ועלֿפי
כסלו. כ"א דהיינו לצאתו, השלישי

פעמים ·. כמה עם 7דובר שאירע מאורע סיפור ובפרט סיפור, שכל ז"ל, רבותינו מאמרי יסוד על ,
בעבודה: הוראה הוא הנשיאים, שסיפרו סיפור וביחוד הנשיאים,

בחינת  אצל גם שישנה איןֿסוף, לפנימיות הבקשה פניך", "מבקשי בענין היה המאמר הקדמת תוכן
המאמר  התחלת תוכן גם וזהו איןֿסוף. נצחיות "סלה", בחינת מאיר שבהם פשוטים, אנשים "יעקב",

הפנימיות. המשכת - לפנים" הפנים "כמים דיבורֿהמתחיל

זאת  לגלות קירוב בדרכי ולפעול שלו, הפנימיות את בעצמו לבקש צריך ואחד אחד שכל והיינו,
שהיא  שבנשמה, סתים בחינת שלו, הפנימיות תתעורר הזולת אצל שגם הזולת, אצל ַָ("ארויסמאנען")

בתניא  שכתוב וכמו איןֿסוף. ונצחיות תוקף עם שקשורה - "סלה" ה'8בבחינת יתן ואולי, האי "וכולי
וגו'". הפנים כמים אחיהם בלב
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גם1) וראה ואילך. ב יא, ח"א -לקו"ד מנחם רשימת תורת
ואילך. שיז ע' ואילך. שיב ע' ואילך. שב ע' היומן

ואילך.2) א מב, שם
ו.3) פ"ג, ב"ר שם. מהרש"א ובחדא"ג א יב, חגיגה ראה

יד. א, בראשית רמב"ן
יט.4) כז, משלי

ו.5) כד, תהלים
ויצא.6) ר"פ תו"א וראה בערכו. שכ"ג פרדס פ"ב. ש"ג ע"ח

ובכ"מ.
(7) ס"ב כסלו י"ט שיחת גם התוועדויות תורתראה - מנחם
וש"נ.חכ"א  .(207 ע'
קטנתי.8) סד"ה - ס"ב אגה"ק
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המתקשרת  שבנשמה, סתים בחינת שבו, הפנימיות את לעורר - העבודה להיות צריכה זה ובענין
דקודשאֿבריךֿהוא" "סתים עם דאורייתא" "סתים בתוקף 9עלֿידי  חזקה "סלה", בבחינת היא ועלֿידיֿזה ,

דאיןֿסוף. ונצחיות

הפנימיות התעוררות אנשים eayועלֿידי על ואפילו נוסף, יהודי על גם קירוב בדרכי לפעול יש -
"סתים  עלֿידי ולקשרם שבהם, שבנשמה "סתים" ובחינת הפנימיות את לעורר עקב"), ("יו"ד פשוטים

כנ"ל. "סלה" בבחינת שיהיו דאיןֿסוף", "סתים עם - החסידות תורת היא - דאורייתא"

כסלו ‚. י"ט משיחות ה 10באחת שמשך אדמו"ר, מו"ח כ"ק הולדת אמר יום אלול, מח"י זמן
ותורת  הזקן רבינו גאולת יום כסלו, י"ט ועד החסידות, תורת מייסדי הזקן, ורבינו הבעלֿשםֿטוב

אחת. תקופה של המשך הוא - החסידות

אלול  (מח"י חדשים לשלושה הנחלקת זו, שבתקופה הזמנים פרטי תוכן את אדמו"ר מו"ח כ"ק וביאר
אדמו"ר  כ"ק אביו הולדת יום מרחשון, כ"ף ביום (שסיומו השני החודש הראשון, החודש - כסלו) י"ט עד

כסלו). י"ט - התקופה לגמר (עד השלישי והחודש נשמתוֿעדן),

בהתוועדות „. אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר אלול, בח"י ֿ טוב הבעלֿשם מורנו ליוםֿהולדת בנוגע והנה,
תרצ"ג  כסלו (י"ט יוםֿהולדת11הנ"ל שהוא ,(yleyn בגופו הולדתו יום – בגופו וברוחו: בנפשו בגופו, -

(בשנת  התגלותו יום - וברוחו תפ"ד), (בשנת אליו הקדוש ורבו מורו התגלות יום - בנפשו נח"ת), (בשנת
תצ"ד).

הבעלֿשםֿטוב  שהרי אלול, בח"י הזקן רבינו הולדת ליום בנוגע הוא שעלֿדרךֿזה מובן ומזה
כסלו  לי"ט הידוע במכתב שכתוב כמו אחד, ענינם הזקן רבינו 12ואדמו"ר שייסד חב"ד חסידות שתורת

תורת  היא "היא זי"ע"), נ"ע זצוקללה"ה הקדושים אבותינו הנחילנו אשר ("דבריֿאלקיםֿחיים הזקן
ז"ל". הבעלֿשםֿטוב

אדמו"ר  מו"ח כ"ק אמר ענין י"ב 13ועוד כי תשרי, חודש על החשבון יום שהוא - אלול לח"י בנוגע
לחודש, יום לחודש יום השנה, חדשי י"ב על הנפש חשבון ימי הם אלול, חודש של האחרונים הימים

תשרי. חודש על החשבון יום הוא אלול שח"י ונמצא

הכללית  ההמשכה נעשית שבו כללי, חודש הוא אלא בלבד, פרטי חודש אינו תשרי שחודש ידוע והרי
ברוחניות: והן בגשמיות הן השנה, כל על

מקומות  בכמה כמבואר - לרוחניות ההמשכות 14בנוגע על גם הוא שבראשֿהשנה ומשפט שהדין
שכתוב  כמו השנה, במשך שיומשכו על 15הרוחניות ומשפט דין שישנו דהיינו יעקב", לאלקי "משפט

השנה. במשך אלקות המשכת ואופן מדת

ההמשכה  על ומשפט הדין הוא שבראשֿהשנה כתובים וכמה בכמה מפורש הרי - לגשמיות ובנוגע
השנה. כל על הגשמית

מובן, הרי - תשרי חודש על הנפש חשבון יום הוא אלול וח"י כללי, חודש הוא תשרי שחודש וכיון
הענינים  ותיקון אלול בח"י הנפש שבחשבון והיינו, כולה. השנה כל על נוגע אלול בח"י הנפש שחשבון

בשנה שיומשכו הענינים כל גם תלויים העברה, בשנה תשרי חודש וברוחניות.d`adשל בגשמיות ,
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א.9) עג, זח"ג ראה
(סה"ש 10) ס"ג תש"ו כסלו י"ט וישלח, ש"פ שיחת ראה

(סה"ש  תש"ה אלול ח"י שיחת גם וראה וש"נ. .(17 ע' תש"ו
.(123 ע' תש"ה

ב.11) לב, שם לקו"ד
ע'12) ח"א נ"ע מהורש"ב אדמו"ר אג"ק - תרס"ב כסלו ט"ז

בתחלתו). יום" ב"היום (נעתק וש"נ רנט.
ע'13) שם .177 ע' תש"ג (סה"ש תש"ג אלול ח"י שיחת

.(179
וש"נ.14) .292 ע' חי"ט לקו"ש ראה
ה.15) פא, תהלים
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החסירו  שאם מובן, - אחת תקופה של המשך הוא כסלו י"ט עד אלול שמח"י לעיל, האמור ועלֿפי
אפשר  - כללי זמן שהם אלול, ובח"י תשרי בחודש גם ובכללם אלו, חדשים שלשה במשך בעבודה משהו

כסלו. י"ט ביום זאת ולשכלל לשפר להשלים, לתקן,

מהסיפור  כדמשמע כסלו, כ"א ליום עד כסלו, י"ט שאחרי בימים גם זאת לעשות שאפשר - מזו ויתירה
כסלו. כ"א ביום הוא כסלו י"ט גאולת שסיום א) (סעיף הנ"ל

הגשמיים ‰. הדברים בירור - היא השנה, כל על ההמשכה תלויה שבזה העבודה, ענין תכלית והנה,
לעיל  (כמדובר בארוכה).16והחומריים

נשמתוֿעדן  הבעלֿשםֿטוב מורנו הפסוק 17וכפירוש תעזוב 18על עזוב גו' שונאך חמור תראה "כי
אינה  העבודה עיקר ולכן לאלקות. כלי ממנו לעשות צריך עצמו, - הגוף חומר - שה"חמור" עמו",

לעיל  שנתבאר (כמו וחומריים גשמיים בדברים שנתלבשו המצוות בקיום אלא התורה, ובעיקר 19בלימוד ,(
דעהו" דרכיך ד"בכל בעבודה -20.

אלא  רוחניים, ענינים על רק לא נפשם שמסרו הקדושים, רבותינו נשיאינו בהנהגת ראינו זה ומטעם
לבוראם" דומים ש"צדיקים וכיון גשמיים. ענינים על - ובעיקר - הקב"ה 21גם את ש"לוקחים" כשם הרי ,

בעיקר  שהיא הקדושים, נשיאינו רבותינו עם להתקשרות בנוגע הוא כן דוקא, מעשיות מצוות עלֿידי
גשמיים. ענינים עלֿידי

המצוות" כל כנגד ש"שקולה הצדקה, מעשה ובפרט בכלל, מעשיות מצוות מעלת .22וזוהי

שכתוב  מה נתן 23וזהו ("פזר הצדקה עבודת שעלֿידי לעד", עומדת צדקתו לאביונים נתן "פזר
בחינת  איןֿסוף, נצחיות - לעד" עומדת) "(צדקתו ענין שהוא הבליֿגבול, אור ממשיכים לאביונים")

יתברך. עצמותו את "תופסים" הצדקה שעלֿידי והיינו, "סלה".

תשרי, וחודש אלול ח"י של העבודה את להשלים עדיין אפשר כסלו שבי"ט לעיל, האמור ועלֿפי
(שנמשך  כסלו י"ט הגאולה בחג הצדקה מעשה השלמת עלֿידי הרי - השנה כל על ההמשכה תלויה שבה
בגשמיות  כולה, השנה כל על תשרי, חודש של ההמשכות כל את ימשיכו כנ"ל), כסלו, כ"א עד

וברוחניות.

***

.Â."לאביונים נתן "פזר דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Ê"חסדו לעולם כי כ"ו "הני שהתחלתו תרל"ז, משנת מהר"ש אדמו"ר של מאמר הוא הנ"ל .24המאמר

מאדך" "בכל של באופן להיות צריכה הצדקה שנתינת נאמר זה 25ynnבמאמר leab ila הפעם זוהי - .
הצדקה. לנתינת בנוגע כזה לשון שמצאתי הראשונה

נתינת  ענינה צדקה הרי גבול? בלי תהיה הצדקה שנתינת שייך איך לי: הוקשה המאמר, את כשלמדתי
oenn?"גבול "בלי גשמי בדבר שייך ואיך ממון, השווה גשמי דבר או ,
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(16) ואילך ס"ד כסלו י"ט שם שיחת מנחם 209תורת ע'
ואילך).
ב"היום ראה 17) (נעתק וש"נ סכ"א. בהוספות טוב שם כתר

שבט). כח יום"
ה.18) כג, משפטים
(19) ואילך סל"א כסלו י"ט שם שיחת מנחם 230תורת ע'
ואילך).
ספ"ג.20) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ה.21) פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה רות
ב. פ"ו, אסת"ר

ב).22) (מח, פל"ז תניא וראה א. ט, ב"ב
(23) בהמאמר וראה ט. קיב, שם תהלים מנחם 250תורת ע'
ואילך).
א.24) קיח, פסחים
ה.25) ו, ואתחנן
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מדובר  כאשר לענין26בשלמא בנוגע מאדך" "בכל הדבר,dad`dאודות מובן - גבול בלי רבה אהבה ,
היא אהבה ipgexשהרי ybxd הוא האהבה שהרגש דהיינו גבול", "בלי שהוא לומר שייך לרגש ובנוגע ,

יכולים  אינם שלו שהכלים כיון גבול", "בלי בשם זה הרגש נקרא לגביו ולכן שלו, מהכלים למעלה
להכילו.

וכמוֿכן  ההתבוננות הרי יותר, רחבים כלים לו שיש דכיון הזולת, לגבי בהגבלה הוא זה שהרגש ואף
מכלֿמקום בהגבלה, הם מההתבוננות המסובב ההרגש "בכל eiablגם - גבול" "בלי זה הרגש נקרא

מאד שלו.jly27מאדך", מהכלים למעלה להיותו ,

שמחה  של דמעות בענין - בפועל גם מתבטא זה יחידו 28וענין בנו חתונת בשמחת הריקודים ובענין ,
שלו. מהכלים למעלה להיותו הנפש, כלות לפעול יכול זה שהרגש ועד סתם), בחתונה (ועלֿדרךֿזה

שנותן הצדקה, בענין inybמהֿשאיןֿכן xac הרי לו, אשר כל את יתן אם גם שיתן, סכום כל הרי -
יכול  עצמו הנותן) (האדם הוא גם שהרי עצמו, לגבי גם אלא הזולת לגבי רק לא - בהגבלה עדיין זה
גבול"? "בלי תהיה הצדקה שנתינת שייך איך ואםֿכן, שנתן. החפץ שווי את להעריך או הממון את למנות

ל  היא שהכוונה לומר המאמר ybxdואין מלשון כי גבול, בלי הוא זה שהרגש הצדקה, לנתינת המביא
ש  dnvrמשמע dwcvd.גבול בלי היא

.Á ז"ל רבותינו כמאמר והפיוס, עצמה הנתינה - ענינים שני ישנם בצדקה הענין: בביאור לומר 29ויש

שזהו  הפיוס, ועל ברכות". בי"א מתברך בדברים והמפייסו ברכות, בשש מתברך לעני פרוטה הנותן "כל
גבול. בלי שהוא לומר שייך הרגש , של ענין

להרגש דומה זה היינו iand`ואין גבול" שה"בלי במאמר לפרש שאין לעיל (שנתבאר הצדקה לנתינת
בכלל  הוא הפיוס מהֿשאיןֿכן עצמה, הצדקה בכלל אינו הצדקה לנתינת המביא ההרגש כי זה), בהרגש
בלי  הוא הפיוס כאשר ולכן, הפיוס. את גם אלא) המעות, את רק (לא מקבל העני שהרי עצמה, הצדקה

גבול. בלי היא עצמה שהצדקה הדבר נחשב - גבול

.Ë:אופנים כמה ישנם בכלל, הצדקה שבנתינת - ובהקדמה יותר, בפרטיות הענין וביאור

בינונית" "מדה שהיא מעשר, של ושיעור במדה הצדקה נתינת במדה 30ישנה הצדקה נתינת ישנה ;
יפה  עין שהיא חומש, של בתניא 31ושיעור כמבואר מחומש, יותר הצדקה נתינת וישנה "וחטאך 32; בענין

פרוק" מחומש 33בצדקה יותר יבזבז אל משום לחוש ש"אין מאחר 34, בכהאיֿגוונא בזבוז מקרי דלא ,
נפשו". לפדות שעושה

מחומש"), יותר יבזבז אל ("המבזבז בזבוז לשון בזה שנאמר אף בהגבלה, הם אלו אופנים וכל
בהגבלה. עדיין היא הנתינה בכלֿאופן

צער  הרגש הוא הפיוס ענין שהרי בהגבלה, הוא הפיוס גם כך - בהגבלה היא המעות שנתינת וכשם
מדת  שהרי בהגבלה, הוא זה הרגש האמורים, האופנים בכל הצדקה ובנתינת בצערו. והשתתפות העני

לא. ותו זה, סכום נתינת כדי עד רק היא ההרגש

זה  באופן הצדקה שבנתינת כיון - כלל הפיוס ענין אמיתית זה אין דבר של שלאמיתו מזו, ויתירה
הרגש מצד היא הנתינה אלא העני, צער הרגש כלל מתבטא הצדקה,envrלא מעלת שיודע כיון -

סתם" מצוה בשם בשביל 34ש"נקראת "עשר הנ"ל: הנתינה אופני בשלושת הפרטיות המעלות וכן ,
חומש 35שתתעשר" בנתינת ועלֿדרךֿזה שכל 36, - החטאים מירוק בשביל מחומש יותר כשנותן וכן ,
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ובכ"מ.26) ד. לה, מקץ א. ט, נח תו"א ראה
ובכ"מ.27) ד. לט, מקץ תו"א ראה
א.28) כו, וישלח תו"א ראה
ב.29) ט, ב"ב
סרמ"ט 30) יו"ד טושו"ע ה"ה. פ"ז עניים מתנות הל' רמב"ם

ס"א.

ואילך).31) א (צג, פ"ג אגה"ת
כד.32) ד, דניאל
וש"נ.33) רע"א. נ, כתובות
ב).34) (מח, פל"ז תניא
וש"נ.35) א. קיט, שבת
(36) קצת ).l"endחסר
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ז"ל  רבותינו במאמר נכללים אלו עם 37ענינים עושה העני העני, עם עושה שבעלֿהבית ממה "יותר
כלל. הפיוס ענין אמיתית זה אין ואםֿכן, בעלֿהבית".

בצדקה  המשפט ענין שהוא – הצדקה בנתינת נוסף אופן ישנו מוכרח 38והנה, כמה עצמו את ששופט ,
הקודש' ב'אגרת שכתוב וכמו לצדקה, נותן השאר וכל אמרו 39לו, אחד 40"ולא כשביד אלא קודמין חייך

כו'". כבוד מלבושי לכל קודמין אלו דברים כל הטף.. לפי לחם צריך העני אם אבל מים.. של קיתון

אלא  מחומש, יותר אפילו או וחומש, מעשר ושיעור במדה אינה הצדקה נתינת הרי - זה ובאופן
שנותן elבאופן xy` lk.

שהרי  בהגבלה, הן שנותן שהמעות בלבד זו לא בהגבלה: היא זו נתינה גם דבר, של לאמיתו אבל
הוא  העני) צער (הרגש הפיוס שגם זאת, עוד אלא נתן, כמה למנות אפשר לו אשר כל את יתן אם גם
ההרגש  גם ואםֿכן כנ"ל), מוגבל, שיעור (שהוא לו אשר כל בנתינת מתבטא זה הרגש שהרי בהגבלה,

בהגבלה. הוא עצמו

.È,עני כשרואה מיד אלא עצמו, אודות כלל חושב שאינו - הצדקה בנתינת נוסף אופן ישנו אמנם,
בידו  יש אם כלל חושב ואינו הנדרש, ככל העני מחסור למלאות שעליו היא אצלו הראשונה ההנחה

לא. או זה סכום

אצלו הוא בצערו, ומשתתף העני מחסור את שמרגיש שההרגש ixnblוהיינו, leabÎila בזה אין ולכן ,
יודע הוא כלל. calaחשבונות cg` xac זה סכום מאי, אלא לעני! הדרוש הסכום את להשיג עליו -

תאמין" ומצאת "יגעת הרי - באמת זו החלטה וכשיחליט להשיגו, כדי יתייגע אזי - ברשותו? ,41אינו
הצדקה. מצות את לקיים הקב"ה לו יסייע ובוודאי

ז"ל  חכמינו אמרו שעליה הצדקה, במצות גדולה היותר המעלה הוא זה בכל 42ואופן - מאדך "בכל
גבול". "בלי שבבחינת ענין היא זו שצדקה כיון ממונך",

אשר  ד"כל ההגבלה בזה שאין (אף מעות של מוגבל סכום נותן זה באופן שגם שאףֿעלֿפי והיינו,
לא  גשמי שבדבר כנ"ל בהגבלה, היא עצמה הנתינה הרי מכלֿמקום לעני, הדרוש כפי נותן שהרי לו",
הוא  לעני) שנותן מהנתינה חלק (שהוא העני צער והרגש הפיוס אףֿעלֿפיֿכן, גבול), בלי שיהיה שייך
הרי  ואםֿכן החשבונות, מכל לגמרי יוצא הוא שהרי בנפשו, מוגבל וכח ענין שאינו דהיינו גבול, בלי

מאדך". "בכל זה

.‡È,"בדברים ו"המפייסו לעני" פרוטה "הנותן ענינים, שני ישנם שבצדקה כיון החושבים: ישנם
ברכות, בשש מתברך לעני פרוטה "הנותן שהרי לעני", פרוטה מ"הנותן למעלה הוא בדברים" ו"המפייסו
איכפת  לא - הפרוטה? את לעני ליתן עליו מה לשם אםֿכן, – ברכות" בי"א מתברך בדברים והמפייסו

חובתו ידי יצא הוא הנתינה; עלֿידי הבאים לברכות יזכה שלא calaלו qeita יותר נעלה ענין שהוא , ֵֵ
למעלה  שהוא הפיוס, (עלֿידי צדקה מצות יקיים הוא ענינים: שני ירוויח ועלֿידיֿזה הפרוטה, מנתינת

בכיסו!... יישאר הממון וגם ממון), מנתינת

הדעה  לפי הוא 43ואפילו כשהפיוס דוקא היא בי"א" מתברך בדברים "והמפייסו הגמרא דברי שכוונת
שיתןdtqedב  עלֿידיֿזה זו דעה לפי גם ידיֿחובתו לצאת הוא יכול הרי - הפרוטה `zgלנתינת dhext,

ונמצא  בדברים, העני את יפייס לזה ונוסף לעבן"), צום "ח"י ב"אמריקא": שאומרים (כפי פרוטות ח"י או
נשאר  - הממון ואילו בהן, מתברך בדברים" ש"המפייסו לברכות וזוכה הדעות, לכל "והמפייסו" שקיים

ברשותו!...
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ט.37) פ"ה, רבה רות ח. פל"ד, ויק"ר
(38.41 בהערה שם ובהנסמן ,90 ע' תרפ"ט סה"מ ראה
ב).39) (קכד, סט"ז
א.40) סב, ב"מ
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שם.43) ב"ב - והמפייסו בתוד"ה הובא
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שחסר  מוכיח בנתינה, שחסר גופא זה שהרי חשבון"), גענארטער ("א מרומה חשבון שזהו מובן ַַאבל
בפיוס. גם

להתבטא  צריך זה שענין ודאי הרי - גבול בלי להיות צריך שהפיוס לעיל שנתבאר מה עלֿפי ובפרט
אלא  מחומש, ויותר חומש מעשר, של חשבונות עושה שאינו מיבעי לא חשבונות, שום בלי בנתינה
שעליו  - בלבד אחד דבר בידעו מזה, יותר או לו" אשר "כל הוא זה סכום אם חשבון עושה אינו אפילו

לו. הדרוש כל את לעני ליתן

.·È"העליון לרצון ממש "מרכבה נעשית צדקה" המחלקת ש"היד הצדקה, מצות במעלת ,44ידוע
דאצילות. החסד לספירת מרכבה שנעשית דהיינו

הבהיר' ב'ספר הוצרכתי 45וכדאיתא לא בארץ, אברם היות מימי הקב"ה: לפני החסד מדת "אמרה :
כן  אלא אבינו, אברהם אצל רק לא הוא זה וענין במקומי", ומשמש עומד אברם שהרי מלאכתי, לעשות
דאצילות. חסד ספירת במקום ומשמש עומד הוא הרי צדקה נותן שכאשר מישראל, ואחד אחד בכל הוא

רע" יגורך "לא האצילות שבעולם דקה 46וכשם קליפה שהיא דאצילות' נוגה 'קליפת אפילו (שהרי
הבריאה) בעולם הוא מעמדה אלא עצמו, האצילות בעולם שייכת אינה כשאדם 47ביותר, גם הוא כן -

הצדקה, מעשה בשעת מכלֿמקום לרע, שייכות לו יש שבכללות אף לאצילות, מרכבה נעשה מישראל
כלל. לרע שייכות לו אין זה זמן למשך הרי

החסד  מספירת גם למעלה זה הרי - צדקה נותן מישראל שאדם בשעה הנה דבר, של ולאמיתו
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שאמר וכפי לעשות 48דאצילות. הוצרכתי "לא אומרת דאצילות החסד שמדת שבשעה ,

זאת אומרת היא oealrמלאכתי", jezn לגבי דאצילות החסד מעלת שאיןֿערוך כיון שטאך"), א ַָ("מיט
למטה. כאן בגוף נשמה עלֿידי הנעשה החסד מעלת

שעלֿידיֿזה  י), (סעיף הנ"ל בליֿגבול של באופן היא הצדקה שנתינת בשעה - היא המעלה ועיקר
מהשתלשלות. שלמעלה החסד בחינת מעורר

אתערותאֿדלעילא  שבאתערותאֿדלתתא הענין כללות גם חסדו": לעולם "כי נאמר זה ענין -49ועל
שיהיה  מהקב"ה חינם חסד אלא זה ואין הבורא, לגבי נברא איןֿערוך שהרי מהקב"ה, חסד אלא אינו
כיון  "חסדו"), (ולא סתם "חסד" בשם נקרא זה חסד אבל אתערותאֿדלעילא. באתערותאֿדלתתא

להמשכה. העבודה בין דמיון איזה כאן יש שמכלֿמקום

'מאד' בחינת התעוררות מאד dlrnlyאמנם, ד"בכל העבודה "מאדjעלֿידי ,"jly חסד" זה הרי - "e"
במאמר  לעיל (כמבואר סתם מחסד ענין50שלמעלה להיותו ,(ixnbl jexrÎoi`ay מאד "בכל שהרי ,j של "

"מאד אלא זה אין (שהרי בהגבלה באמת הוא בליֿגבול jlyהנברא הוא שלמעלה 'מאד' בחינת ואילו ,("
באמת.

מצד  היא מאדך", ד"בכל העבודה עלֿידי שלמעלה 'מאד' בחינת שהתעוררות חסדו", לעולם "כי וזהו
סתם. מחסד שלמעלה "חסדו" בחינת

.‚È כסלו י"ט בשיחת דובר לפועל: החיים"51ובהנוגע ("ארץ ארץֿישראל צדקת אחד 52בענין שכל ,(
בכפרֿחב"ד. יתברך ה' בעזרת שיבנו השיכון עבור יתנדב ואחד

והענין  בליֿגבול. מאדך", ד"בכל באופן היא כשהנתינה היא הצדקה מעלת שעיקר לזכור יש ובכן,
פרטים: ובכמה בפועל, בנתינה גם מתבטא מאדך" ד"בכל
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(45) ונת'סקצ"א הובא - ע"ב) ריש רסד, בהשמטות זח"א

פ"ד. שכ"ב בפרדס
וש"נ.46) סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, תהלים
שם.47) לקו"ת ראה
ע'48) ריש תרח"ץ (סה"ש ס"ו תרח"ץ כסלו י"ט שיחת

וש"נ. .(252
א.49) פח, ב. עז, זח"א ראה
(50) חכ"א פ"ג התוועדויות - מנחם 252).תורת ע'
(51) ואילך שם סל"ז מנחם ואילך).תורת 234 ע'
א).52) (קכ, סי"ד אגה"ק תניא ראה
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היא הנתינה aalא) aehae dgnya שהדבר היא המסקנא לפעמים אזי "חשבונות", עורך כשאדם כי .
ממה  "יותר שהרי עצמו, עבור טובה היא הצדקה דבר, של שלאמיתו מבין ואינו כו', ולפעמים כדאי,

בעלֿהבית" עם עושה העני העני, עם עושה לגמרי,37שבעלֿהבית הצד על עצמו את כשמסלק  אבל ;
לבב. ובטוב בשמחה היא שהנתינה פשיטא אזי - עצמו הענין אודות רק וחושב

היא הנתינה mi`pzב) mey `la.(י סעיף (כנ"ל עצמו הרגש ולא העני הרגש הוא שהעיקר כיון ,

עם אלא ברשותו, שיש הסכום עם מתחשב אינו yxcpdג ) mekqd ד"בכל בתנועה שעומד דכיון וכנ"ל, .
אחד, דבר רק הוא יודע - נפשו עצם עד נגע והענין והחשבונות, ההגבלות מכל שיצא דהיינו מאדך",

הנדרש. הסכום את ליתן שעליו

על  ('טשעק') המחאה כותב אלא ב'בנק', לו יש כמה 'חשבונות' עושה לא הוא פשוטות: ובאותיות
לא. או ההמחאה את לכסות במה לו יש אם כלל לחשוב מבלי ממנו, הנדרש הסכום

ל'מנהל  יאמר אזי - התיישבות לידי ויבוא מאדך", ד"בכל מהתנועה כש'יתפכח' זמן, ולאחר
ש  שכיון ozpהחשבונות', xak שההמחאה כיון בו, לחזור יכול לא הוא 'אבוד'... כבר אזי ההמחאה, את

דרחמנא" גזא "בי נמצאת והיא מרשותו, כבר ובמה 53יצאה איך ודרכים עצות לחפש צריך ועכשיו ,
ההמחאה. את לכסות

תחזור  לא שההמחאה כך ההמחאה, את לכסות הדרך את הקב"ה לו יורה בוודאי - כן וכשיעשה
כו'. בושה לידי יבוא ולא מה'בנק',

.„È("קלוגע דאך זיינען ("חסידים הם פקחים - הסכום 54חסידים את שבכתבם כמה היו ולכן , ָ
הצדקה. נתינת בזכות ענינים וכמה כמה לבקש כדי ההזדמנות את כבר ניצלו ליתן, שבדעתם

להיות  צריכה הצדקה שנתינת כיון הצדקה, בנתינת הסדר הוא כן שלא מובן, לעיל האמור מכל ובכן,
מאדך". ד"בכל באופן אלא חשבונות, שום ובלי תנאים שום בלי

הגמרא  מאמר עלֿפי הוא - עליהם היחיד זכות' הרי 55ה'לימוד כו' בשביל לצדקה זו סלע "האומר
גמור", צדיק זה

זה "הרי להיות: וצריך טעות, כאן שיש וטוענים זיך") ("ּפשט'לען שמפלפלים יש -dxenb dwcv"56.
גמור" צדיק זה "הרי היא האמיתית הגירסא ישראל? של במדריגתם להמעיט כדי להתפלפל לנו למה אבל

-

המפרשים  כן,57וכדברי עלֿמנת אלא נותן אינו ש"עכו"ם הוא להבדיל, לגוי, ישראל בין שהחילוק ,
יחיה, לא בין יחיה בין לשמים, דעתן "ישראל מהֿשאיןֿכן הצדקה, נתינת על ותוהא מתחרט" לאו ואם
ליתן  הוא רוצה לבבו בפנימיות אבל ולחוץ, השפה מן אלא אינו התנאי כי הדין", מדת אחר מהרהר אינו

התנאי. יקויים לא אם גם צדקה,

צריכה  הצדקה נתינת אלא הצדקה, ענין מעלת זוהי שלא מובן אבל זכות, לימוד אמנם זהו ובכן,
בוודאי  - הצדקה זכות בשביל מבטיח שהקב"ה הענינים כל פניות. שום ובלי תנאים שום בלי להיות

בנוגע אבל ימלאם, חשבונות,`eilשהקב"ה שום בלי ליתן עליו אלא אליו, שייך להיות צריך הדבר אין -
מאדך". "בכל

.ÂË:הצדקה שבנתינת השמחה לענין בנוגע גם הוא וכן

ב'ספרי' וכדאיתא צדקה, זו הרי בשמחה, אינה הצדקה נתינת כאשר שגם אמת סלע 58הן שה"מאבד
אינה מתוך  שנתינתו שאף והיינו, זכה", כאילו הכתוב עליו מעלה בה, ונתפרנס והלך עני ומצאה ידו
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וש"53) א. ו, ר"ה - חז"ל נ.לשון
ואילך .54) 48 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה 
ב.55) יו"ד, ב"ב א. ד, ר"ה סע"א. ח, פסחים
שם.56) ר"ה חננאל רבינו פי' ראה

שם 57) ר"ה בפרש"י ועד"ז כאן). (ד"ה שם ב"ב פרש"י
שיזכה). (ד"ה שם פסחים בשביל). (ד"ה שם תוס' כאן). (ד"ה

יט.58) כד, תצא
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הדבר ואדרבה: צדקה xrvnבשמחה, זו הרי אףֿעלֿפיֿכן שאיבד, הסלע את ומבכה יושב והוא אותו,
בשמחה. להיות צריכה הצדקה נתינת אלא הצדקה, מעלת זוהי שלא מובן, אףֿעלֿפיֿכן אבל גמורה;

השמחה רגש שיהיה לפעול רק לא - גופא הסכום,ixg`lובזה את מידו הוציאו כבר וביןֿכך שביןֿכך
הוציאו  שכבר כיון פשוט: חשבון אלא זה ואין ניט"), אויפטו קיין איז ("דאס חידוש בכך אין ָשהרי
בעולם  והן לבריאותו, בנוגע - הזה בעולם הן לו שתסייע בשמחה, שיהיה מוטב הרי - הסכום את מידו

באמת. בשמחה תהיה עצמה שהנתינה - היא הכוונה אלא השמחה; על שכר לקבלת בנוגע - הבא

צדקה  זו הרי תנאים, בצירוף היא הצדקה כשנתינת וגם השמחה, ענין חסר כאשר שגם אף וכאמור,
"שוטה" להיות צריך אינו חסיד מכלֿמקום – גמור צדיק הוא והנותן צדקה 54גמורה, ליתן ועליו ,

דוקא. הנ"ל באופן המובחר, מן כמצוותה

ז"ל  רבותינו אמרו צחות:) בדרך אמר שליט"א אדמו"ר ולא 59(כ"ק ימי, כל שוטה להקרא לי "מוטב
לי  "מוטב - המאמר התחלת את שתופסים כאלה ישנם ובכן, המקום". לפני רשע אחת שעה ליעשות

בזה... ומהדרים שוטה, להיות היא שמצוה דהיינו שוטה", להקרא

או  שוטה דוקא להיות ורצונו זיך"), ("שּפארט "מתעקש" אדם שאם הוא, זה רז"ל במאמר ַהפירוש
צדיק  גם להיות - הדברים שני את לקיים אדם יכול אבל רשע; מלהיות שוטה להיות לו מוטב - רשע

שוטה)!... (ולא חכם וגם רשע) (ולא

שיהיה  לו אבטיח שאם לי, כותב והוא הצדקה, סכום בענין ארוכה רשימה מאחד, קיבלתי אתמול
פחות! יתן - לא ואם יותר, יתן אזי - וכזה כזה באופן

התורה" בספר כתוב לא אשר "מכה בבחינת היא כזו הנהגה כלל 60ובכן, נזכרת אינה כזו שטות -
לו לעשות בא אני הוא daehבתורה: מקבל - ופלוני פלוני ענין לו אבטיח אם תנאי: מתנה - הוא ואילו ,

הטובה!... את לקבל רצונו אין - לאו ואם הטובה, את

.ÊË לי גרמו הצדקה, מעלת ענין עצם על נוסף הנה - כסלו בי"ט שהתנדבו הנ"ל להתנדבות בנוגע
לבב. ובטוב בשמחה היתה שהנתינה עלֿידיֿזה נחתֿרוח בזה

שבו  מאחד, מכתב שקיבלתי עד בשמחה, היתה שהנתינה סימן לראות חיכיתי הזמן כל במשך -
שניהם  החליטו תחי', זוגתו עם זה בענין ודיבר לביתו הגיע שכאשר ומוסיף, כו', החשבון כל את מחשב 

לבב.miiltkלתת ובטוב בשמחה התקבל שהענין סימן לי היה וזה שהערכתי. מהסכום

ובהסכמת  יעשו, וכן יראו שממנו מכולם, זה ענין לתבוע יותר קל הרי - כן עשה כבר שאחד ולאחר
לתושיה" "כפלים יתנו שהערכתי.61זוגתם הסכום על

בתניא  הזקן אדמו"ר כותב התשובה, לענין בנוגע וקושרו,62- וחוזר הנפסק חבל "כמשל שהוא
ענין  עם קשור הצדקה שענין וכיון לתושיה"). "כפלים ענין (שהוא ומכופל" כפול הוא הקשר שבמקום

התשובה' ב'אגרת כמבואר פרוק"63התשובה, בצדקה "וחטאך צריכה 32בענין הצדקה נתינת גם הרי -
לתושיה". "כפלים להיות

ובזה  לתושיה", ה"כפלים על הוספה עוד יוסיפו - שביעותֿרצון מתוך היא שהנתינה לבטא ובכדי
לבב. ובטוב בשמחה היא שהנתינה יראו

.ÊÈ בקשתי את שמילאו משמע מארץֿישראל, שקיבלתי ידיעה בנין 64לפי אודות כסלו בי"ט והכריזו ,
בניית  אודות לחשוב להתחיל צריך - המעשה ועולם הדיבור לעולם כבר ירד זה שענין וכיון השיכון.

כפר... ועוד כפרֿחב"ד עוד
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"חשבונו  העורכים לאלו מענה סבורים זהו ולכן כסלו, בי"ט ב"מגבית" שנאסף הממון סכום אודות ת"
והותר" גו' דים היתה ש"המלאכה עד 65הם כפר, ועוד כפרֿחב"ד עוד לבנות שצריכים לדעת יש -

את  דעה הארץ "מלאה היעוד לקיום ועד בחוץֿלארץ, וגם ארץֿישראל, בכל תתפשט חב"ד שחסידות
מכסים" לים כמים .66הוי'

" הכתוב לשון בדיוק להוסיף וסדקים.minkויש בחורים גם חודרים שהם - המים טבע מכסים": לים
וסדקים, בחורים נכנס אינו - הארץ על גוש דבר מניחים כאשר גוש: לדבר מים בין החילוק וזהו

מקום. בכל חודרים המים מהֿשאיןֿכן

שצריך  וסדקים" ב"חורים גם הנפש, חלקי בכל חודר החסידות תורת שאור - מכסים" לים "כמים וזהו
מהחמץ  דורך").67לבדקם און דורך נעמט ("עס לגמרי החסידות תורת אור חודר שם גם ,

.ÁÈ:במוצאיֿשבת הצדקה לנתינת בנוגע - נוסף ענין להבהיר יש עתה

סיפר  אדמו"ר מו"ח במוצאיֿשבת 68כ"ק מעות נותן היה לא נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק שאביו ,
כי  עתה, קחי - במוצאיֿשבת למעות את זקוקה אם להרבנית: אומר היה שבת בערב הבית. להוצאת

אתן. לא במוצאיֿשבת

החסיד  יהודה רבי בהנהגות לדבר מקור שיש  אף כי בזה, פלא קצת יש שאין 69- איתא מכלֿמקום ,
בפירוש  זה דבר על המעשה.70לדבר היה כך אףֿעלֿפיֿכן אבל .

מקום  שאין לדעת עליהם ובכן, החסיד... יהודה רבי של זו בהנהגה להיאחז שירצו כמה יהיו בוודאי
ובהקדמה: בזה. לחשש

אברך 71פעם  אלי ניגש בקופתֿצדקה. מעות ושלשלתי בלילה, לביתֿהכנסת נכנסתי בווינא, בהיותי ,
צו  עס קומט ("ווי כך נוהגים שאתם היתכן לי: ואמר - יונגערמאן") פיינער ("א חשוב אברך דוקא -ַַ

האריז"ל  בכתבי איתא הרי בלילה?72אייך"), ולא ביום היא הצדקה שנתינת

נענה  - שקיבלתי ה"פסק" אודות לו וסיפרתי בווארשא, אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל כשהייתי מכן, לאחר
ביום... גם צדקה נותן אינו הלה מסתמא ואמר: אדמו"ר מו"ח כ"ק

על  עובר הוא שבו היחיד הדבר זה ויהיה הלוואי ובכן, אלו... מעין בענינים הנאחזים כמה ישנם
החסיד!... יהודה רבי הנהגות ועל האריז"ל כתבי

הסכום  את ויכניסו בזה, חשש שום אין בוודאי ואםֿכן כסלו, בי"ט היתה הענין שהתחלת ובפרט
האפשרי. בהקדם

*

.ËÈ כסלו בי"ט שנאמר בשלום" "פדה דיבורֿהמתחיל נתן 73המאמרים "פזר ודיבורֿהמתחיל ,
תרל"ז. משנת נשמתוֿעדן מהר"ש אדמו"ר מאמרי על מיוסדים - זו בהתוועדות שנאמר לאביונים"

דובר  שבה התוועדות היתה צדק', ה'צמח אדמו"ר כ"ק בחיי עוד שפעם, סיפר, אדמו"ר מו"ח כ"ק
ובין  ובארוכה. בפרטיות זה בענין ודובר בגןֿעדן, למעלה כסלו י"ט נראה כיצד - כסלו י"ט אודות
יש  שמעו: יחידים שרק ענינים והיו שמעו, הנוכחים שכל ענינים היו - זו בהתוועדות שנאמרו הענינים

אליו. ששייך מה אחד כל אחרים, ענינים ששמעו יחידים ויש אלו, ענינים ששמעו יחידים
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התוועדויות  שם.-
גם71) התוועדויות ראה - מנחם ואילך.תורת 48 ע' חט"ו

וש"נ.
ענין 72) הכוונות שער שחרית). (בתפלת ומצוה נגיד ראה

פ"א. שט"ו פע"ח א'. דרוש ערבית תפלת
ב 73) חכ"א נדפס התוועדויות - מנחם ואילך.תורת 196 ע'
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אותם  את שמעו כולם לא שבהם אלו, דיבורים דיבר מי אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר לא זה, בסיפור
שדיבר  בדיבורים היה זה שענין משמע, אחרת, בפעם אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר מסיפור אבל הדיבורים.

מהר"ש. אדמו"ר

הסיפור  דבר המאמר,74וזה לתוכן שייכים היו שלא ומילים ענינים היו מהר"ש אדמו"ר במאמרי :
וסיים  שומעים. היו לא הקהל כל ואילו אותם, שומעים היו יחידים אותם ורק ליחידים, שייכים היו אלא
המילים  כל את לשמוע שיזכה מהר"ש מאדמו"ר ביקש נשמתוֿעדן אדמו"ר שאביו אדמו"ר, מו"ח כ"ק

ליחידים. רק השייכים אלו גם המאמר, של

ליח  רק שנשמעו דיבורים של "סדר" מהר"ש אדמו"ר אצל שהיה זה בסיפור האמור -ועלֿפי ידים
מהר"ש. אדמו"ר של בדיבוריו זה ענין היה הראשון בסיפור שגם משמע

.Î אומר היה מהר"ש אריבער.75אדמו"ר מען גייט ארונטער, ניט קען מען אויב אז זאגט וועלט "די :ַַַָ
לדלג  יש מלמטה לילך איֿאפשר שכאשר סבור (העולם אריבער" לכתחילה דארף מען אז זאג, איך ַַַָאון

מלמעלה). לדלג לכתחילה שצריכים סבור ואני מלמעלה,

גדולה: בהרחבה שהיתה הבית, בהנהגת גם אצלו היה - אריבער" "לכתחילה ההליכה - זה ַואופן
מזהב  גם היה - ה"סיגריות" את בו שמחזיקים הכלי ואפילו זהב , כלי זהב, .76שעון

דוקא: מהר"ש לאדמו"ר מיוחדת היתה זו הנהגה -

בדחקות  יותר עוד - האמצעי אדמו"ר ואצל דחוק, באופן הבית הנהגת היתה - הזקן אדמו"ר .77אצל
(ואדרבה) בהרחבה ההנהגה היתה לא צדק' ה'צמח אצל אצלו 78אפילו היתה שאז ימיו, לסוף ואפילו ,

עשירות, של באופן הבית הנהגת היתה לא אז גם מכלֿמקום – כו' ירושה לו שנפלה כידוע עשירות,
כו'. ואדרבה

שלג 79וכידוע  מזחלת - צדק' לה'צמח מתנה פעם הביא 'קבלן', שהיה צדק', ה'צמח מחסידי שאחד ,
אדמו"ר  של בשמו (ונקב לבני זאת תן לזה, זקוק אינני - אני צדק': ה'צמח לו ואמר ביותר, מהודרת

מקטנותו. עוד מהר"ש אדמו"ר אצל היתה הרחבה של באופן ההנהגה כי  מהר"ש),

מפעם  משתנית ההנהגה היתה אדמו"ר, מו"ח כ"ק בנו ואצל נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר אצל גם
להיפך  ופעם בהרחבה פעם - אמאל") ("ווי .80לפעם ַָ

היתה  בממון, דוחק שהיה זמנים באותם גם הזמנים, בכל הרי - מהר"ש אדמו"ר אצל מהֿשאיןֿכן
בימיו. שהיו גדולים היותר העשירים אחד אצל כמו גדולה, בהרחבה ההנהגה

אריבער". לכתחילה דארף "מען - אומר מהר"ש אדמו"ר שהיה הנ"ל לפתגם בהתאם הוא זה ַַוענין

.‡Î:אלינו בנוגע מהאמור ההוראה

נסיונות  מיני שני שכתוב 81ישנם כמו העשירות, ונסיון העניות נסיון לי".82- תתן אל ועושר "ראש

געשמאקער") און ("בעסער יותר ונעים טוב העשירות נסיון מכלֿמקום נסיונות, הם ששניהם ַואף
סוףֿכלֿסוף  אפשר עשיר, אדם שהרי להזולת, בנוגע גם אלא לעצמו, בנוגע רק לא - העניות מנסיון

כלום. אצלו לפעול איֿאפשר - עני  מהֿשאיןֿכן הרבה, גם ולבסוף מעט, מעט מידו להוציא

בדרך  הולכים וכאשר רחבים, כלים לעשות עשירות, של באופן - אריבער" "לכתחילה ללכת יש ַולכן
בהרחבה. מתנהלים הענינים וכל הקב"ה, מסייע - זו
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-ראה74) מנחם וש"נ.תורת שפו. ע' היומן רשימת
גם 75) וראה תריז. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

רלז). ע' חט"ז (אג"ק זו שנה טבת כ"ד מכתב
גם76) התוועדויות ראה - מנחם וש"נ.תורת .323 ע' חט"ו
גם77) התוועדויות ראה - מנחם 95.תורת ע' ריש ח"ג

גם78) התוועדויות ראה - מנחם 24.תורת ע' ח"ד
-ראה79) מנחם וש"נ.תורת רפה. ע' היומן רשימת
גם80) התוועדויות ראה - מנחם 157.תורת ס"ע ח"כ
גם81) התוועדויות ראה - מנחם וש"נ.תורת .136 ע' חי"ח
ח.82) ל, משלי



מה i"gyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay zgiy

.·Î שלאחריו השבוע ימי עם קשור השבת .83יום

וידוע  החנוכה, ימי מתחילים זה ב'שולחן 84בשבוע שכתוב וכמו הצדקה. לנתינת שייך שחנוכה
ערוך 85ערוך' ל'שולחן (בהשלמותיו הזקן אדמו"ר תלמיד מדובראוונא, נחמיה רבי עלֿידי גם והועתק -

הזקן' לה'צמח 86אדמו"ר התורה' ב'אור וכן הפתחים". על בחנוכה לסבב העניים הנערים ש"נוהגין - (
חנוכה  דרושי כשריון"87צדק' צדקה ד"וילבש הענין נתבאר שבו מאמר .88ישנו

לחנוכה: צדקה של השייכות בביאור לומר ויש

יב). (סעיף כנ"ל מהשתלשלות, שלמעלה הבליֿגבול אור ממשיכים הצדקה עשיית עלֿידי

חנוכה  של ענינו גם ("משתשקע 89וזהו החושך במקום גם מאירים שעלֿידו הבליֿגבול, אור גילוי -
והולך"90החמה" ד"מוסיף ובאופן יהיה 90), שאז דלעתיד, הגילוי מעין - נרות שמונה שמדליקים עד ,

נימין" שמונה של .91"כינור

*

.‚Î"רצון עת גו' תפלתי "ואני אומרים שבה שבת, של מנחה תפילת להתפלל תיכף אנו ,92עומדים
ז"ל  חכמינו ופוחזין,93וכדרשת הולכין ומשתכרין שותים כשהם העולם אומות הקב"ה.. לפני דוד "אמר

וגו'". תפלתי ואני ששתינו, אףֿעלֿפי אלא כן, לא ואנו

ברכה... עליו תבוא - והשתכר המדה על יתר 'משקה' נטל מהמסובים אחד אם ובכן,

"ברב יהיה - הדין מדת - "אלקים" מצד שגם שיפעלו כך רצון", "עת זה .jcqg"94ויהיה
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א.83) פח, ב. סג, זח"ב ראה
ע'84) ח"ה לקו"ש וראה חנוכה. הל' ריש ופמ"ג מג"א ראה

וש"נ. .443
שם.85) מג"א
תר"ע.86) סו"ס
ואילך.87) א רפז,
ע"ב.88) ריש ט, ב"ב וראה יז. נט, ישעי'
המאמרים ראה89) ספר מנחם ואילך.תורת קצג ע' כסלו

וש"נ.

ב.90) כא, שבת
ב.91) יג, ערכין
יד.92) סט, תהלים
ס"ג.93) שם אדה"ז שו"ע סרצ"ב. בטואו"ח הובא מדרש

(בס' רש"י בשם קכו סי' הלקט שבלי יז. דאיכ"ר פתיחתא וראה
שיג). ע' הפרדס

קונטרסים 94) (סה"מ תרצ"ד תפלתי ואני ד"ה וסוף ריש ראה
ואילך). 162 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד ואילך). א שיא, ח"ב
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zereay(iyily meil)

.ycwn z`neha `ed cxeie dler oaxwy micnel oi` d`neha
lr `ed cxeie dler oaxw aeigy xg` xewn d`ian `xnbd

:ycwn z`nehàáøc déîMî éòcøäð éøîà àlà,xg` xewn ¤¨¨§¦§©§¨¥¦§¥§¨¨
lke`l zxk aeig mda xn`py lirl e`aedy miweqtd zylyay

,zeywdl yie ,'d`neh' oeyl mb xn`p ,d`neha miycwìLL ¨Ÿ
änì íéîìLa úBàîeèoeyl aezkl ic did `l recne ,eazkp §¦§¨¦¨¨

mrty ,dfa xe`iade .cala zg` mrt 'd`neh'úçàoeyl xn`p ©©
'd`neh'e ,ììëìmrtúçà'd`neh' oeyl xn`p,èøôìx`eank ¦§¨©©¦§¨

wx `idy zxk aeig dilr yiy d`nehd z` micnely lirl
xac lk' dcind ici lr ,ziad wca iycwa `le gafn iycwa
`l` ,`vi envr lr cnll `l ,cnll llkd on `vie llka didy

,'`vi elek llkd lr cnllúçàåxn`py ziyilyd mrtde - §©©
d`a ,'d`neh' oeylíúñ äøBza äáeúkä äàîeèìlr cnll - §§¨©§¨©¨§¨

`le mzq aezkdy ,cxeie dler oaxw aeiga daezkd d`nehd
,xaecn d`neh efi`a yxitøîBà éåä ,àéä äî òãBé éðéàåefúàîeè §¥¦¥©¨¦£¥¥§©

LãB÷,bbeya miycw lk`y `nh -ïéðò Bðéà íàåweqtdy oeike - ¤§¦¥¦§¨
jxvp epi`éaøcî déì à÷ôðc ,LãB÷ úàîeèìepcnl xak ixdy - §§©¤§¨§¨¥¦§©¦

,iax yxcy dey dxifbdn df z`Lc÷î úàîeèì ïéðò eäðz- §¥¦§¨§§©¦§¨
aiig did cifna qpkp did m`y ,bbeya ycwnl qpkpy `nhl

.cxeie dler oaxw aiig bbeya qpkpyke ,zxk
:`xnbd dgecdéì éòaéî énð éàäåzepeyl ylyn df cenil mb - §©©¦¦¨¥¥

,jxvp d`neha miycw lke`a exn`py 'd`neh'éòác éãééà©§¥§¨¥
ázëîìaeig aezkl dxezd dkxvedy oeiky -úøksqepéaøãëì §¦§©¨¥§¦§©¦

eäáàlke`l mb zxk aeig yiy eda` iax ly epic z` cnll - £¨
lik`l miie`x mpi`y miycw d`neha,dénð áúkyly,úBàîè ¨©©¦ª§

éëä åàìa dì ébñ àìcleki epi` eda` iax ly cenildy iptn - §Ÿ©¦¨§¨¨¦
iziid 'd`neh' zepeyl yly aezk did `l m`y ,df `la yxcdl
d`neha dlik`l `le xg` xacl iyilyd zxkd aeig z` yxec

.dlik`l miie`x mpi`y miycw ly
lr `ed cxeie dler oaxw aeigy xg` xewn d`ian `xnbd

:ycwn z`nehàéúà ,àáø øîà àlàdler oaxw aeig micnel - ¤¨¨©¨¨¨§¨
dey dxifba ,ycwn z`neha cxeieàëä áéúk ,'Búàîeè' 'Búàîeè'§¨§¨§¦¨¨

cxeie dler oaxw aeiga xn`p -(b d `xwie)mc` z`nhA rBi ik F`' ,¦¦©§ª§©¨¨
Búàîeè ìëì,'DA `nhi xW` §Ÿ§¨£¤¦§¨¨
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המשך ביאנר למסכת שבנענת לינם שלישי עמ' א



מו

g"nyz'd elqk `"k ,ayie t"y zegiyn .c"qa
וישב ‡ פ' הש"ק, דיום הענין כללות על נוסף .

מיוחדים: כלליים ענינים ב' הזה הש"ק ביום יש -
השבת שבו ixg`ly(א) כסלו, י"ט הגאולה חג

ד"ויכולו" באופן כסלו, י"ט עניני כל עד 1מתעלים ,
התענוג  דבחי' והשלימות העילוי (ב)2לתכלית .

כולהו iptlyהשבת מתברכין ש"מיני' חנוכה, ימי
הכולל 3יומין" דחנוכה, ראשון יום ובמיוחד כולל ,

החנוכה  ימי כל .4את

זו: שנה בקביעות יתירה ובהדגשה

"קמי  החמישי, ביום זו בשנה חל כסלו י"ט
השבת.5שבתא" ליום שייכותו יותר מודגשת שאז ,

היתה  כסלו די"ט שהגאולה מכיון לזה, ונוסף
ונמשכה  המנחה), תפילת (בעת היום חצות לאחרי
עד  כו' השעות ג' (לאחרי כסלו דכ"ף הלילה בתוך

החסידים) לדירת שהגאולה 6שהגיע נמצא, -
אלא  שבתא", "קמי רק לא הששי, ליום גם שייכת

ממש. שבת ערב

לסדר  נשיאינו רבותינו נהגו זה [ומטעם
כסלו  לכ"ף באור - כסלו די"ט .7ההתוועדות

דיום  והשיחות המאמרים גם - כזו ובקביעות
(ובעיקר?) גם היו במוצש"ק) (ואפילו הש"ק
ברבים  כן שנהגו ומכיון כסלו. י"ט בעניני

לרבים  הוראה זה הרי - ].8ובפירסום

לימי  השבת דיום השייכות גם מודגשת ועד"ז
יום  עד המשכו (שכולל השבת מיום כי - חנוכה

שבתא"השלישי, ראשון 5"בתר ליום מיד נכנסים ,(
ביום  זו בשנה שחל ומיד iriaxd,דחנוכה, תיכף
שבתא" ד"בתר הסיום .9לאחרי

די"ט  המשותפת הנקודה על להתעכב יש ולכן,
חנוכה" וימי הידוע 10כסלו ע"פ וגם ש"המועדים 11,

מועדי  (גם) השנה.. כל שייכות 12של יש . . דרבנן
ה' מיד הכל כי בהן, שחלות הפרשיות לאותן
לפרשת  והשייכות הקשר את לבאר יש - השכיל"

כדלקמן. וישב,

·- וחנוכה כסלו די"ט המשותפות מהנקודות .
"חוצה": התורה דפנימיות המעיינות הפצת
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ובכ"מ.1) א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
ועוד.2) עה"פ. להצ"צ אוה"ת ראה
א.3) פח, ב. סג, זח"ב
ימים 4) כנגד שמונה, מדליק ראשון שביום ב"ש לדעת רק לא

היוצאין  ימים כנגד אחד, שמדליק ב"ה לדעת אפילו אלא הנכנסין
של  בחותמו חתום שמן פך שמצאו העיקר שהרי – ב) כא, (שבת
מאירי  (ראה ראשון ביום הי' ימים) שמונה הדליקו (שממנו כה"ג

פמ"ב). כסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי שם.
סע"א.5) קו, פסחים
ב.6) תשנ, ח"ד ב. לז, א. כט, ח"א לקו"ד ראה
(7347 ע' חכ"ה לקו"ש ואילך, ב תשמט, שם לקו"ד ראה

ואילך. 565 ס"ע ח"א תשמ"ז התוועדויות שם. ובשוה"ג 2 הע'
שלא 8) ההנהגות (ועאכו"כ לכל נתגלו שלא ההנהגות משא"כ

לכל. הוראה שאינן מכיון סגולה), ליחידי אפילו נתגלו
דיעקב  המאורעות פרטי שכל אבות", ב"מעשה – לדבר דוגמא
אלא  אינן פרשתנו) ריש (פירש"י ארוכה" בדרך . . לך ש"פירש
חיי  שני במשך כו' וההנהגות המעשים ריבוי מכל מזעיר מעט
ויצחק  שנה, קע"ה שחי אברהם אצל [ועאכו"כ שנה קמ"ז יעקב,

(והוראה) סימן אבות ד"מעשה הענינים רק כי שנה*], ק"פ שחי
בתורה. נתגלו לבנים"

לבנים") סימן אבות ("מעשה נשיאינו רבותינו נהגו שעד"ז וי"ל
לרבים. הוראה שהם הענינים רק לגלות –

ש"תגבורת 9) (4 הערה (הנ"ל המאירי לדעת – מזה ויתירה
בכ"ד  בכסלו הי' ונצחום") חשמונאי בית מלכות ("גברה זה
"כשגברו  חנוכה) הל' (ריש הרמב"ם*** כדעת [דלא כו'**
זה  הרי – הי'"] כסלו בחודש בכ"ה ואבדום אויביהם על ישראל

שבת  ד"בתר הימים ג' א".בתוך
די"ט 10) ימים שבעת בתוך הם חנוכה ימי שהתחלת להעיר

רבינו  כשחזר – כסלו די"ט הגאולה שלימות מזה, ויתירה כסלו.
לאדה"ז  הנהנין ברכת סדר ראה – לבוריו (חזר לוויטעבסק הזקן
ובפרט  א), יב, ח"א (לקו"ד דחנוכה בג' היתה – ס"ה) פי"ג
כ"ז  יום" ("היום שלישי בנר שהיתה – השני ממאסרו הגאולה
דבשניהם  (וי"ל, דחנוכה (84 ע' תו"א (סה"ש חמישי או כסלו)

כפשוטם). גם גאולה, עניני היו
א).11) (רצז, פרשתנו ריש תושב"כ חלק של"ה
ב),12) יט, ח"א (לקו"ד למועד" ש"יוקבע – כסלו י"ט כולל

וש"נ). ל. ע' ח"ז מוהריי"צ אדמו"ר (אג"ק החגים" ל"חג עד

iabl (zenka) mihren wgvi iig zece` dxezd ixetiqy ,xirdle (*
mini jix`dy s` ,awri iabl k"ek`re ,mdxa` iig zece` mixetiqd

.n"k`e .awrin xzei k"ek`re ,mdxa`n xzei
'idy . . dkepga 'idy qpd oipr" ± zeciqgd zxeza drxkdd d"ke (**
d`xe .epzyxt seq `"ez) "dgepn meia qpd k"g`e ,dngln dlgz

.(aÎ` ,fh ev z"ewl
97 'r `"g e"nyz zeiecreezd) e"nyz ayie t"y zgiy d`xe (***

l"v dkepgay ,mipiprd zeinipta xe`iady ,(jli`edlgzzxard
mipevigdk"g`ezhiyl mb mi`zn ,(my z"ewl) dlrnln ielibd

dlgz" `l` ,ynn zg` zaa df oi` ezhiyl mby oeikn ± m"anxd
.(cg` meia 'idy l"qy s`) "qpd k"g`e dngln
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ÂÏÒÎ Ë"È אדמו"ר כ"ק שמבאר כפי -
הידועה  בשיחתו נ"ע הענין 13(מהורש"ב) שעיקר

הגאולה  לאחרי התחיל חוצה" מעינותיך ד"יפוצו
כסלו. די"ט

‰ÎÂÁÂ נס שעיקרו -onyd14 על oifxשמרמז
oifxc זה15שבתורה ו"שמן" ,xi`n ביתו פתח "על

"uegan16, המעיינות דהפצת הענין תוכן שזהו
חוצה.

- הענין באים zepiirndyונקודת עצמם (שמן)
של  במקום dvtdובאופן שבמקום dveg"d",וגם

ישנם  הימנו) מחוץ שאין "חוצה" (כולל ה"חוצה"
המעיין, מי התפשטות רק (לא עצמם המעיינות

שהם  כמו עצמו) המעיין .17אלא

הידוע  מביאה 18וע"פ חוצה, המעיינות שהפצת
משיח  ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את בפועל
כי  - וישב לפרשת והשייכות הקשר מובן צדקנו,

בשלוה" "לישב הוא ד"וישב" והרי 19הפירוש ,
בגאולה  היא ובשלימותה לאמיתתה בשלוה ישיבה
ד"פדה  הענין ושלימות אמיתת יהי' שאז העתידה,

נפשי" אבי"20בשלום בית אל בשלום "ושבתי ,21,
 ֿ לעתיד שהרי - אביו" מגורי בארץ יעקב "וישב

אבינו" אתה "כי דוקא ליצחק יאמרו .22לבוא

הענין:‚ וביאור .

קצוות  ב' ישנם - חוצה המעיינות בהפצת
לכאורה) דגילוי 23(מנוגדים, ההכרח - גיסא מחד :

דוקא  האחרונים בדורות חוצה המעיינות והפצת
דחושך  וההתגברות הירידה מצד כו',zelbdהוא

הגילוי  נתחדש ירוד הכי בזמן דוקא - גיסא ולאידך

ד"יתפרנסון" לאופן עד התורה, ,24דפנימיות
(מעין  הכנה שבנפש, בחב"ד והשגה בהבנה

התורה  פנימיות לגילוי ealÎcizrlc`.ודוגמת)

להאיר  שכדי בלבד זו לא - בזה וההסברה
אלא  ביותר, נעלה אור צריך תחתון הכי במקום
במקום  כשמאיר היא האור ששלימות מזה, יתירה
שבזה  החושך, את שמהפך ועד תחתון, הכי
ובכל  מקום שבכל שבאור, איֿההגבלה מתבטא
שינויים, ללא והגילוי התוקף בכל מאיר כו' מצב
של  למצב אפשרות (ללא ונצחי קבוע ובאופן

.25חושך)

יעקב": ד"וישב הענין תוכן גם וזהו

לעיל  על26נתבאר (גם) קאי dxezd,ש"יעקב"
חרנה") גו' יעקב ("ויצא למטה ירידתה ע"י אשר

בארוכה. כנ"ל כו', שבאיןֿערוך עילוי נעשה

- יעקב" ד"וישב הענין גם בא לזה ובהמשך
באופן  יהי' למטה ("יעקב") התורה שגילוי שכדי

zeriaweשל  zeayiizd הדר אדם כמו ("וישב"),
(ההמשך  למצרים הירידה ע"י זה הרי בדירתו,
לכלל  שבאו עד וגלגוליהם "ישוביהם - ד"וישב"
וגו', שנה עשרה שבע בן יוסף ראשונה סיבה ישוב,
שגילוי  היינו, למצרים"), וירדו נתגלגלו זה ע"י
נמשך  התורה, פנימיות ובמיוחד כולל התורה,
ממנו, למטה שאין תחתון במצרים, (גם) ומאיר
התורה, דאור ואיֿההגבלה התוקף מתבטא שבזה
וקביעות, התיישבות של באופן שמאיר גם כולל

dxic'ית .27לו

"פדה  בשלוה, דישיבה הענין גם נעשה ועי"ז
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תורת 13) סה"ש – שנה) שמונים (לפני תרס"ח כסלו י"ט
ואילך. 112 ס"ע שלום

ובפירש"י.14) ב כא, שבת ראה
ואילך.15) פנ"ד הק"ש שער בינה אמרי בארוכה ראה
שם.16) שבת
ועוד.17) .282 ע' חט"ו לקו"ש ראה
ובכ"מ.18) בתחלתו. בכש"ט נדפסה – הבעש"ט אגרת
פרץ,19) תולדות ע"ד ובפרשתנו – פרשתנו. ריש פירש"י

.69 להערה שוה"ג לקמן וראה כט). (לח, ד"פרצת" ובאופן
פי"א 20) לאדהאמ"צ בשלום פדה ד"ה וראה יט. נה, תהלים

ד). נה, (שעה"ת
כא.21) כח, ויצא
ב.22) פט, שבת טז. סג, ישעי'
וש"נ.23) ואילך. 171 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

(24.35 הע' 136 ע' חכ"ד לקו"ש וראה בסופו. ת"ו תקו"ז
וש"נ.

"על 25) שמדליקים חנוכה בנרות שדוקא – בחנוכה ועד"ז
ביהמ"ק, כנרות (דלא החמה" ו"משתשקע מבחוץ", ביתו פתח
(ראה  חשכי" יגי' ד"והוי' העילוי ישנו יום), מבעוד שמדליקים
אין  הללו "הנרות נצחי, ובאופן ובכ"מ), ואילך. ב מ, מקץ תו"א

בהעלותך). ר"פ (רמב"ן לעולם" בטלים
(26.15ֿ16 .6 ע' תשמ"ח) (קה"ת ויצא ש"פ משיחות קונטרס
יעקב"27) ד"וישב שהענין א) (רנז, פרשתנו מאוה"ת להעיר

בתחתונים  דירה "זהו"ע – למטה התורה והמשכת לגילוי בנוגע –
של  ענינו עם מקשר הענין ובהמשך ממש". דירה בבחי' דוקא,
להיות  ית' לפניו ונח"ר תענוג ומרבה מוסיף שהוא "יוסף יוסף,
סע"ב  לא, מקץ (תו"א בתחתונים" דירה לו ולהיות לשבתו מכון

א). רסט, פרשתנו באוה"ת הובא –
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השלימות  בתכלית נפשי", גאולה 28בשלום -
גלות  אחרי' שאין והשלימה .29האמיתית

והשייכות „ הקשר בביאור להוסיף ויש .
זה: בדורנו חוצה" המעיינות ד"הפצת לעבודה

תולדות  "אלה - היא יעקב" ד"וישב ההתחלה
הענין ,sqei30"יעקב  נעשה יוסף שע"י היינו,

ובשלימותו. לאמיתתו יעקב" ד"וישב

- חוצה" המעיינות ד"הפצת בעבודה וענינו
חוצה" מעינותיך ד"יפוצו הענין ששלימות

הזקן  רבינו ע"י כסלו בי"ט ע"י 31(שהתחיל נעשה (
"sqei"32, ידו שעל דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק

המעיינות) והפצת (גילוי גם ,dnixvn33""הורד
התורה" את "באר העולם, דאומות ,34בלשונות

.36לשון"35"בשבעים 

יותר:‰ ובפרטיות .

באגה"ק  כותב הזקן ז"ל 37רבינו ש"הבעש"ט
הי' ועד"ז בלה"ק", ולא בל"א ד"ת אומר הי'
רבותינו  וכל הזקן, רבינו המגיד, של מנהגם
דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד נשיאינו,

בלשון  ולא דוקא, באידיש תורה דברי שאמרו
.38הקודש 

נעשה  שעי"ז - י"ל אולי שבדבר, ומהטעמים
דלשון  הבירור - (וגם לע"ז לשון ע"י הבירור

היא 39לע"ז  שאידיש מכיון עיקר): (ואולי ועוד ,(
האשכנזים  ישראל רוב אצל המדוברת השפה
תורה  דברי ששמיעת מובן, הרי האחרונים, בדורות

zxaecnd oeyla עד והשגה בהבנה היטב נקלטת
דנה"ב, בלשון xzeiלשכל תורה דברי משמיעת

שמדבר  ללשון (לעצמו) לתרגם כשצריך הקודש,
בלשון  דא"ח נשיאינו רבותינו אמרו ולכן בו,
של  והבנתם בשכלם היטב שיחדור כדי המדוברת,

השומעים.

אידי  ללשון בנוגע הוא זה כל אשר אמנם, ש,
לע"ז, לשון אלא הקודש, לשון שאינה היות עם
הדורות  במשך בנ"י ע"י זו שפה נתעלית מ"מ,
("כל  הרשות בעניני הדיבור ע"י אפילו בה, שדיברו

דעהו" דרכיך ו"בכל שמים", לשם יהיו ),40מעשיך
עד  ומצוותי', תורה בעניני הדיבור ע"י ועאכו"כ
כולל  כו'), ובישיבות (בחדרים התורה ללימוד
מעלה  בה יש ובמילא, התורה, פנימיות ובמיוחד
לשון  ובדוגמת ע"ד - מיוחדת וחביבות וחשיבות

הקודש  ללשון הקרוב כך,41תרגום, כדי עד ,
תרגום  בלשון תיבות ישנם בתושב"כ ,42שאפילו

תלמוד  ואפילו בבלי, תלמוד - בתושבע"פ ועאכו"כ
.43ירושלמי 

שבעים  האומות, לשונות לשאר בנוגע ואילו
שיתרגמו  שלפנינו בדורות מצינו לא - לשון

אלו  בלשונות התורה .44פנימיות
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והחושך 28) הגלות שלפני המצב לגבי גם יותר נעלה באופן
שינגד  מנגד שיהי' יתכן הרי בפועל, מנגד שאין אף שאז, – כו'
האפשרות  גם שנשללת המנגד, והפיכת בירור לאחרי משא"כ כו',

לניגוד.
(29– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא

ב. קטז, פסחים
ב.30) לז, פרשתנו
הזקן 31) ורבינו אבינו יעקב שבין והשייכות מהקשר להעיר

הם  דסוכות ג' דיום שה"אושפיזין" הסוכות*, בחג כמודגש –
משותפת  ונקודה השוה צד בהם שיש הזקן, ורבינו אבינו יעקב
(ע' דסוכות אושפיזין ערך חב"ד הערכים ספר בארוכה (ראה
ואילך). 101 ע' תשמ"ח) (קה"ת הישועה מעייני וש"נ. שמטֿשנ)

אחר"32) בן לי ה' "יוסף – הוא יוסף של שענינו להעיר,
ועוד), עה"פ, להצ"צ (אוה"ת "בן" מ"אחר" לעשות כד), ל, (ויצא
הוא  הזקן רבינו של ענינו ש(גם) וידוע תשובה, בעלי עשיית
לקו"ד  – ובארוכה .86 ע' תו"ש סה"ש (ראה תשובה בעלי עשיית

ואילך). סע"א תשנה, ח"ד
א.33) לט, פרשתנו – הכתוב ל'
ה.34) א, דברים
עה"פ.35) פירש"י
(3617 הערה (16 (ע' הנ"ל ויצא ש"פ משיחות קונטרס ראה

לשון. לשבעים דיוסף השייכות – ובשוה"ג
א).37) (קמא, סכ"ה

zevn x"z d"c d`x) "bgd ixtk jlede zget" ± dkepgl mb jiiyy (*
meyn wx bilt `l d"a"e ,(p"ye (a"g hweln n"dq) g"lyz 'ek g"p

.(a ,anwzz (d jxk) dkepg z"de`) "ycwa oilrn

בלשון 38) כמובן, שנאמרו, וכו' ומארז"ל פסוקים מלבד
באידיש). וההסבר דרובם הביאור (ולאח"ז וחז"ל הכתוב

עח,39) משפטים תו"א בתנאים ראה שמצינו וכמו רע"ג:
מתרגמים  אנו וכן . . ארמי בלשון בגמרא שדברו ואמוראים
ללשון  הלע"ז העלאת ענין שהוא לע"ז, לשון בלשוננו, התורה

הקודש.
דעות 40) הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות
ספ"ג.

סרפ"ה 41) או"ח אדה"ז שו"ע רסקכ"ו. אה"ע רמ"א ראה
ס"ב.

ועוד.42) יט. לג, וישלח מז. לא, ויצא לדוגמא:
וש"נ.43) שם. ובהערות 447 ע' חכ"א לקו"ש ראה – בכ"ז
ה'44) ד"הפליא באופן היתה כסלו די"ט שהגאולה ולהעיר,

בכל  אשר העמים וכל השרים כל בעיני . . בארץ לעשות והגדיל
אינו  זה ענין אבל, וש"נ), סל"ח. אדה"ז (אג"ק כו'" המלך מדינות
לגילוי  שייך זה ואין כו', הגאולה ופעולת להרושם בנוגע אלא

לשון. בשבעים המעיינות והפצת
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מו"ח  כ"ק של מהחידושים הוא זה וענין
חוצה, המעיינות בהפצת דורנו נשיא אדמו"ר

המתחיל" ד"אני והוראה 45ובאופן הציווי שע"פ -
בלשונות  החסידות תורת לתרגם התחילו שלו

רוסית  כמו למדינה 46דאוה"ע, ובבואו ואשכנזית,
וכו'. באנגלית - זו

אבינו  יעקב שהרי אלו, בימינו גם ונמשך והולך
יעקב  תולדות ב"אלה כו',sqei")(ודוגמתו מת לא

בחיים" הוא אף בחיים זרעו ובאופן 47מה ,
בקודש" מעלין והולך.. וכמה 16ד"מוסיף בכמה ,

ובריבוי  ek'.שפות,

יכולים  אינם שעדיין אלה שגם - הענין ותוכן
ועאכו"כ  באידיש, הנאמרים הדברים את להבין
הקודש  בלשון הדברים את ללמוד יכולים שאינם

מאמרי eazk(שבה  (רוב) נשיאינו רבותינו
ללמוד  שיוכלו עד להמתין יצטרכו לא החסידות),
יוכלו  אלא הקודש, בלשון ועאכו"כ באידיש,
בהווה, הם ומצבם במעמדם החסידות עניני ללמוד

לשון. בשבעים ועם, עם בלשון כשמדברים

חוצה", מעינותיך "יפוצו – האמור ובסגנון
המעיינות  באים לשון, שבעים ב"חוצה", שגם

עצמם.

Â הפצת שע"י לעיל האמור ע"פ והנה, .
הענין  אמיתת נעשה דוקא, "חוצה" המעיינות
שעיקר  מובן, - נפשי" בשלום "פדה ד"וישב",
היא  והשלימה, האמיתית לגאולה ההכנה ושלימות

של  פעולתו epxecע"י `iyp המעיינות בהפצת
יעקב  תולדות אלה (ע"י) גו' יעקב "וישב - "חוצה"

."sqei

בזה: והענין

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שיחת 48ידוע

בקשר  שנוסדה - תמימים' 'תומכי ישיבת לתלמידי
נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק נישואי עם ובשייכות

דהישיבה 49דורנו  מנהל ֿפועל "כל 50, בענין -
דוד" בית למלחמת מארז"ל 51היוצא בביאור ,52

של  לרגליו צפה מחרף, דור אחר דור ראית "אם
אשר  ה' אויביך חרפו אשר טעמא, ומאי 53משיח,

ברוך  בתרי' כתיב ומה משיחך, עקבות ה'54חרפו
ואמן". אמן לעולם

למטה  הירידה גודל שמצד - הענין ונקודת
עקבות  חרפו אשר ה' אויביך חרפו "אשר ביותר,
ע"י  דוד, בן דמשיח האור גילוי צ"ל משיחך",
ושלוחיו  תלמידיו דוד", בית "חיילי של פעולתם
עד  חוצה, המעיינות בהפצת דורנו, נשיא של כו'
(בשבעים  ממנו למטה "חוצה" שאין ל"חוצה"

כנ"ל), לשון,

את פועלים אמן ועי"ז לעולם ה' ד"ברוך הענין
המשכה 55ואמן" מלשון ("ברוך" המשכת גילוי 56- (

וכו' העצם (שם והסתר mlera)57הוי' העלם 58(מלשון

ד"אמן  באופן בתכלית), ל"חוצה" עד ית', דאורו
כידוע  במלחמה,59ואמן", הנצחון על מורה ש"אמן"

כפול  באופן ואמן", "אמן גופא על 60ובזה להורות ,
הבירור  לאחרי כי - נצחי באופן והתוקף הקיום
עקבות  חרפו "אשר ממנו, למטה שאין דתחתון
של  לענין האפשרות אפילו מתבטלת משיחך",
גלות. אחרי' שאין והשלימה האמיתית גאולה גלות,

Ê:לעיל האמור יותר ולהמתיק להוסיף ויש .

משיחך", עקבות גו' חרפו "אשר הפסוקים
מזמור  בסוף הם - ואמן" אמן לעולם ה' "ברוך
לימי  תהלים דספר לחלוקה ובהתאם בתהלים. פ"ט
נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק שפירסם (כפי החודש
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ועוד.45) טו. וארא תנחומא – חז"ל ל'
של 46) הצעיר (אחיו שדודו סיפר, אדמו"ר מו"ח כ"ק

לפעול  כדי ברוסית, החסידות מתורת ענין פעם תירגם אדנ"ע),
כו', ההוא בזמן הרוסי דעם כו' במוסר ומשפיעים הנכבדים א' על
באיזה  לא (גם ונתפרסם נודע ולא חדֿפעמי, הי' זה ענין אבל

כפשוט. כו', סדר של באופן ולא הפעולה), היתה אופן
ב.47) ה, תענית
מו"ח 48) כ"ק ע"י ובדפוס ונתפרסמה – תרס"א שמח"ת

תש"ב  סה"ש ואילך. ב תשפז, ח"ד (לקו"ד דורנו נשיא אדמו"ר
ואילך). 141 ס"ע

ס"ע 49) ח"ד תשמ"ו התוועדויות .104 ע' תש"א סה"ש ראה
ואילך. 363

ר).50) ע' תרפ"ח (סה"מ תרפ"ח שמח"ת שיחת ראה
וש"נ.51) א. נו, שבת
תקמט).52) (רמז בסופו עמוס יל"ש
נב.53) פט, תהלים
נג.54) שם,
ה'55) "ברוך בפסוק (ועוד*) דפרשתנו הזהר מסיום להעיר

העתידה. הגאולה אודות להמדובר בהמשך – ואמן" אמן לעולם
ובכ"מ.56) ג. לז, מקץ תו"א
(57.234 ע' ריש חט"ו בלקו"ש נסמן
ובכ"מ.58) ד. לז, שלח לקו"ת
וש"נ.59) בסופה. נזיר
לךֿלך 60) ר"פ יל"ש ראה – לגאולה דכפל מהשייכות להעיר

ואילך. ט ע' תר"ל ואילך. טו ע' תרכ"ז סה"מ סד). (רמז

.(dgiyd ixg`l onwl dqtcp) dtqedda onwl d`x (*
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בחודש. י"ח דיום השיעור סיום זה הרי דורנו),
צ', מזמור - בחודש י"ט דיום להשיעור באים ומזה
נועם  "ויהי (דהמזמור) וסיומו למשה", "תפלה

נועם" איקרי דאתי "עלמא .61גו'",

לעניננו: ובנוגע

"תפלה  - הוא כסלו די"ט תהלים השיעור
התחיל  כסלו בי"ט כי גו'", נועם ויהי גו' למשה
שעי"ז  חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הענין ונעשה
דאתי". "עלמא גו'", נועם ד"ויהי הגילוי פועלים

י"ט  ערב כסלו, דח"י בהשיעור - לזה וההכנה
ה' ברוך משיחך, עקבות גו' חרפו "אשר - כסלו
דהפצת  העבודה על דקאי ואמן", אמן לעולם
הגלות. בזמן ועבודתינו") ("מעשינו חוצה המעיינות

עקבתא  - זה בדורנו ביותר מודגש זה וענין
ע"י  מחרף"), דור אחר ("דור דמשיחא דעקבתא
ושלוחי  ושלוחיו תלמידיו דוד", בית "חיילי

מו" דכ"ק כו' דורנו שלוחיו נשיא אדמו"ר ,62ח
במלחמה  דוד 63שמנצחים בן דמשיח להגילוי עד ,

,lreta גאולה ואמן", אמן לעולם ה' ד"ברוך באופן
גלות. אחרי' שאין

Á בפועל למעשה בנוגע האמור מכל ההוראה .
העיקר" הוא "המעשה -64:

צ"ל  - כסלו י"ט שלאחרי הש"ק ביום בעמדנו
רק  ונקודתם jynddלא שתוכנם כסלו, י"ט בעניני

ושלימות  עילוי אלא חוצה, המעיינות הפצת
וקפיצה  דילוג של לאופן עד ֿ 65("ויכולו"), באין

כסלו. י"ט לגבי אפילו ערוך

בכל  עוז וביתר שאת ביתר להוסיף ובפשטות
ל"חוצה" עד חוצה, המעיינות דהפצת הפעולות

עצמו  זה הש"ק מיום החל הימנו, "חוצה" שאין
- יותר ועוד השבת), ביום ושייך המותר (באופן

שבתא" ד"בתר הימים ג' ובמשך הבדלה, ,66לאחרי
בימי  עוז, וביתר שאת וביתר הפעולה, והמשך

ד ,67חנוכה  jlede",באופן siqen" על להשפעה ועד
כולה. השנה כל

* * *

בהפצת ט  ההוספה ע"ד לעיל להאמור נוסף .
כסלו  לי"ט המשותף שזהו"ע חוצה, המעיינות

זה  הש"ק ביום לעורר יש השבת 68וחנוכה, -
הרביעי  יום ובמיוחד) (גם מתברך שממנו

(הכנה 69בשבוע  ההכנות ע"ד - דחנוכה א' יום ,
בנוגע 70רבתי  - ובמיוחד כולל חנוכה, לימי (

ד  לקמן.להצעות

ובהקדמה:

המזבח  חנוכת - חינוך מלשון הוא "חנוכה"
המקדש  .71ובית
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עה"פ 61) אור) (יהל להצ"צ באוה"ת הובא ב. קצז, זח"א
שכו). ע' (ריש

הפ"ט 62) שנת נסתיימה שכבר לאחרי – פרטיות ובפרט
– הצ' בשנת כבר ועומדים תשמ"ז), – (תרנ"ז דתו"ת להתייסדות

דאתי". "עלמא גו'", נועם ויהי גו' "מעון
המשך 63) בסיום המלחמה, נצחון בענין מהמבואר להעיר

א"ר  (ד"ה תרפ"ט בשנת אדמו"ר מו"ח דכ"ק חתונה דרושי
בעל  רבינו ש"אומר ומסיים, דיט"כ), פזרונו צדקת אושעיא
בלבם  נגה ה' יראת אשר החיל המה הן דהמנצחים נ"ע השמחה
דיר"ש  העליון מאוצר מלמעלה כחות נותנים זה ניצוח בשביל . .

שלו, ההילולא בהמשך – יותר ובאריכות השי"ת.כו'", לגני באתי
מי"ז.64) פ"א אבות
במשנה 65) וכמבואר רגלים, בב' וקפיצה א' ברגל "דילוג

ונתעלה  "שהלך" היינו, ב), טו, שה"ש (לקו"ת דאהלות" פ"ח
שלפנ"ז. ומצבו ממעמדו רגלים) (בב' לגמרי

דהבדלה 66) התוכן [דגם דשבת הקדושה בהם שממשיך כולל
שבת  הל' (רמב"ם ביציאתו" (גם) . . השבת יום את "לקדש הוא
(ראה  החול בימי גם השבת קדושת נמשכת ידה שעל רפכ"ט),
בהם  שניכר עד וש"נ)], ואילך. 99 ע' חל"א לקו"ש בארוכה

כסלו. די"ט השבת המשך שבתא", "בתר היא שמציאותם
דתרמודאי"67) רגלא "כליא השוק", מן רגל שתכלה "עד

(ראה  דתרמודאי ה"רגל" בחי' אפילו שמכלה ב), כא, (שבת
וש"נ). ח"ב), מלוקט (סה"מ תשל"ח חנוכה מאמרי בארוכה

בחי' שנה י"ז בן "יוסף ע"ב) ריש (רסט, פרשתנו מאוה"ת ולהעיר
טוב". כי האור ע"י מהשוק, רגל תכלה ידו) ש(על טוב,

א.68) קנ , שבת (ראה בשבת צבור צרכי על מפקחין שהרי
ס"ו  סש"ו או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ה"ה. פכ"ד שבת הל' רמב"ם

(סי"ב).
ניתלו69) "יהי zexe`ndשבו ידֿטז) א, (בראשית כמ"ש ,

- הקטן"* המאור גו' הגדול המאור גו' השמים ברקיע מאורות
חנוכה. של ענינו האור, ענין הדגשת

בהגה"ה) יוסף צאן דרוש (פרשתנו השל"ה מדבר ולהעיר
יהי  הבריאה שראשית וכמו . . העולם לחינוך רומז . . ש"חנוכה

בנרות". חנוכה מצות כן אור,
אור  אור", "יהי הבריאה, דראשית האור יותר: ובפרטיות
(חגיגה  לעתידֿלבוא לצדיקים וגנזו הבדילו – ראשון ביום שנברא
ביום  נברא – בפועל בהבריאה שמאיר האור ואילו ועוד), א. יב,

רביעי.
בערכו.70) תלמודית אנציק' א. ד, ובפרש"י. ב ב, ביצה ראה

וש"נ.
ד"ה 71) הערה 633 ע' ח"כ לקו"ש וראה סקע"ד. הלקט שבלי

וש"נ. בחנוכת,

zcil zece` xteqn day ± reayd zyxtl zekiiydn xirdl (*gxf
uxtel"g y"ewl d`xe .f"vwq xidad xtq) dpale dng znbeca mdy ,

.(my onqpdae ,jli`e 188 'r
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החינוך  - מישראל כאו"א בעבודת ודוגמתו
ושכנתי  מקדש לי "ועשו שבו, הפרטי דביהמ"ק

כאו"א) (בתוך חינוך 72בתוכם" - ובמיוחד כולל ,
יסור  לא יזקין כי גם גו' לנער "חנוך הקטנים,

ובעיקר 73ממנה" - והן התורה, בידיעת קטנים הן ,
ענין  ביותר מודגש שאצלם כפשוטם, קטנים -

כפשוטו. החינוך

להוסיף  ביותר מסוגלים חנוכה שימי מובן ומזה
ישראל. ילדי דחינוך הפעולות בכל

אלו: בימינו יתירה ובהדגשה

החינוך  מצב ומתדרדר הולך האחרונות בשנים
בארץֿישראל) והן בחוץֿלארץ (הן ישראל דילדי
מאות  ישנם כו', הצער ולמרבה מבהיל, באופן
מושג  שום להם שאין ישראל מילדי כו' ואלפים

ומצוותי'. תורה יהדות, בעניני

יכלתו  כפי להשתדל כאו"א על צוֿהשעה ולכן,
התורה  ברוח ישראל ילדי בחינוך - כו' מזה ויותר

סבא. ישראל יעקב, בדרך ומצוותי',

- הקהל' 'שנת זו, בשנה מיוחדת וסגולה
erci"74כמ"ש  `l xy` mdipae ליראה ולמדו ישמעו

הימים". כל אלקיכם ה' את

ולהציע, לעורר ונכון כדאי - לפועל ובנוגע
(א) הצעות: שתי חנוכה, לימי בקשר במיוחד
דנתינת  למנהג בנוגע (ב) חנוכה, נר להדלקת בנוגע

כדלקמן. חנוכה, דמי

.È- '`d oipr:miclid ixcg gzt lr dkepg xp zwlcd

חנוכה  נר להדלקת בנוגע הפעולות על נוסף
במקומות  חנוכה נר הדלקת וכן בנ"י, בתי בכל
ד"פירסומי  הענין להדגיש ופומביים ציבוריים

כדאי 75ניסא" - שלפנ"ז) בשנים בארוכה (כמדובר
ח  נר הדלקת ע"ד לעורר חדרי ונכון פתח על נוכה

הילדים.

ובהקדמה:

ההצעה  ע"ד האחרונה בתקופה בארוכה דובר

את  יעשה קטן, ועד למגדול מישראל, שכאו"א
מעט" "מקדש דוגמת הפרטי תורה,76ביתו בית ,

וגמ"ח  לילדי 77תפילה בנוגע ובמיוחד כולל ,
שיהי' עי"ז הפרטי, בחדרם כן שיעשו - ישראל
וקופת  (תורה), חומש (תפילה), סידור בחדרם
בהסידור, יתפללו ויום יום ובכל (גמ"ח), צדקה
ובערב  חול, (בימי לצדקה ויתנו בהחומש, וילמדו
השבת). יום עבור גם צדקה, משנה כפליים - שבת

הילדים  חדר שבפתח ונכון כדאי לזה, ובהמשך
חנוכה  נר) (והדלקת מנורת גם לכך 78תהי' (נוסף

והמשמעות  התוכן להילדים יסבירו שבוודאי
שעי"ז  להם), המובן בסגנון חנוכה, נרות דהדלקת
לילדים, בנוגע הן החינוך, בענין יותר יתוסף
החדר  בפתח החנוכה מנורת את רואים שכאשר

,mdly בנוגע והן כו', בנפשם יותר חזק רושם נעשה
חינוך  על ומרמז ומעין ע"ד מעט", "מקדש להחדר,

בחנוכה. ביהמ"ק

.‡Èdkepg ini lka dkepg inc zpizp - 'ad oipre:

היא  (תורה ישראל חנוכה 79מנהג שבימי (
לילדים" חנוכה דמי רבותינו 80נותנים נהגו וכן .

שאביו  אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר כפי - נשיאינו
או  הרביעי נר (בליל חנוכה דמי נותן הי'

דמי 81החמישי) לתת אדמו"ר מו"ח כ"ק נהג וכן .
וגם  הנישואין, לאחרי גם לבנותיו, חנוכה

.82לחתניו 
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ועוד.72) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך וראה ח. כה, תרמה
ו.73) כב, משלי
יג.74) לא, וילך
ב.75) כג, שבת
א.76) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל ראה

החל 77) מ"ב), פ"א (אבות עומד העולם שעליהם העמודים ג'
(ראה  גדול" ב"עולם גם נפעל ידו ועל האדם", זה קטן מ"עולם

ע"ב). ריש ה, במדבר לקו"ת
(שבת 78) משמאל חנוכה ונר בימין מזוזה – המזוזה כנגד

ד) מב, מקץ (תו"א שביניהם" "היחוד גם שישנו ולהעיר, א). כב,
מימין  מזוזה כו): (שאילתא שאילתות גם וראה הקוין. ג' כל –
ובשו"ת  באמצע. מצויצת בטלית ובעה"ב משמאל חנוכה ונר

כו'. המשולש החוט ולקיים מסיים: מ' סו"ס מהרי"ל
וראה 79) ועוד. סט"ז. סתצ"ד קפ. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע

וש"נ. .2 הערה 56 ע' חכ"ב לקו"ש
העניים 80) הנערים ש"נוהגין חנוכה הל' ריש ממג"א להעיר

וראה  דווקא. עניים בנערים הוא שם אבל כו'", הפתחים על לסבב
חנוכה  דמי שנותנין מכבר "והמנהג שמח: ע' אגרות לוי"צ לקוטי
הלכות  ריש במג"א האמור (מלבד לזה מקור שיש היות (ויכול
כב, (שבת רז"ל שאמרו שממה עניים), בנערים הוא ושם חנוכה,

קנק  חנוכה, נר כנגד מעות להרצות אסור דוקא,א) במעות טו
נותנים  ניתנו, דלהוצאה במעות, מתעסקים שבחנוכה משמע

חנוכה". נר כנגד להרצותן שאסור וקמ"ל אותם,
דחנוכה.81) ד' כסלו, כ"ח יום" "היום
מלקרוא 82) נמנע אדם "אין לה: לז, פרשתנו מפירש"י להעיר

בתו". ולכלתו בנו לחתנו
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חנוך  "כמו – החינוך ענין עם קשור זה ומנהג
כשמתחיל  הנער את שמחנכין כמו והוא לנער,
צריך  מזה, רחוק והוא ללמדו, ("כשרוצים ללמוד
שנותנים  רבות במתנות הוא והחינוך לחנכו,

מחדש 83לו" התורה התחדשות הוא בחנוכה כי ,(
תורתך, להשכיחם שרצו היוונים גזירת אחר

מעות" לו זורקין אז הרי אותו .84וכשמחנכין

הרמב"ם  מ"ש חכמים 85וע"ד לעולם 86"אמרו
שמתוך  לשמה, שלא אפילו בתורה אדם יעסוק
את  כשמלמדין לפיכך לשמה, בא לשמה שלא
וכדי  מיראה אלא אותם מלמדין אין הקטנים..

המשניות  בפירוש בזה והאריך פרס". -87לקבל
הלימוד  על אותו שיזרז . . המלמד יצטרך "בהכרח

שניו  לקטנות אצלו אהובים שהם ויאמר 88בדברים ,
פרק  או זו פרשה למוד . . אגוזים לך ואתן קרא לו
קורא  הוא ובכך דינרין, ב' או א' דינר  לך ואתן זה

כו'". הממון אותו ליקח ומשתדל

בענין  יתירה השתדלות ע"ד האמור וע"פ
חנוכה  מעות שיתנו לעורר ונכון כדאי - החינוך

אלא) אחת, פעם רק  (לא  dkepgלילדים ini lka
יום  עבור גם יתנו ראשון, ביום או שבת, (ובערב
כדי  היא המעות שנתינת להם, ולהסביר השבת),

כו'. התורה בלימוד יותר שיוסיפו

·È:ולהעיר .

חנוכה, דמי בנתינת נשיאינו רבותינו במנהג
נר  "בליל - אחת פעם דנתינה הגבלה גם ישנה
לכאורה, מקום, אין ועפ"ז, החמישי". או הרביעי

יום. בכל חנוכה דמי נתינת להנהיג

זה  שמנהג מכיון דלכאורה, - הדבר ובטעם
יום  בכל כן נהגו לא מדוע החינוך, ענין עם קשור
אין  שאז הרגיל, דבר יעׂשה שלא כדי לומר, יש -ֵֶָ
חדש  דבר כמו כ"כ והתרגשות התפעלות מעורר זה

.89ממש 

כולל  הגלות, חושך התגברות מצד אמנם,
(כנ"ל  החינוך מצב להתדרדרות בנוגע ובמיוחד
- וקדושה באור ולהרבות להוסיף בהכרח ס"ט),
למנהג  בנוגע גם להוסיף וצורך מקום דיש י"ל
(כעיקר  אחת פעם רק לא חנוכה, דמי דנתינת

יום. בכל (גם) אלא המנהג),

לתת  נשיאינו רבותינו הוראת גם לקיים וכדי
ה  או הרביעי נר "בליל חנוכה כולל דמי חמישי",

העצה  אזי - הרגיל דבר שיהי' החשש שלילת גם
יתנו  החמישי או הרביעי נר שבליל היעוצה

חידוש. של אופן כבה, פעמים ג ' או כפליים,

‚È בעניני ההוספה ע"ד ולזרז לעורר יש כמוֿכן .
בהמשך  - חנוכה בימי ו"שמחה" "הקהל"
מעלתה  ע"ד השנה במשך פעמים כו"כ להמדובר

שנת  זו, שנה של gnyz,ושנתldwd,המיוחדת
חנוכה, ימי מתברכים שממנו הש"ק ביום ובעמדנו

"הקהל" בעניני ההוספה אודות ולזרז לעורר 90יש
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המזבח 83) דחנוכת הענין בביאור – ד כט, פרשתנו תו"א
כו'. רבות מתנות קרבנות, ריבוי ע"י הבית וחנוכת

שם.84) לוי"צ לקוטי
ה"ה.85) פ"י תשובה הל'
וש"נ.86) ב. נ, פסחים
חלק.87) ר"פ סנהדרין
פי88) על לנער "חנוך דייקא.ekxcכמ"ש "
שלא 89) הטעם – "הקהל" – דיומא מענינא לדבר דוגמא

די"ל, למקדש"), "זכר שהם ענינים (כבכמה להקהל זכר קבעו
(קהלת  האלקים" בית אל תלך כאשר רגלך ד"שמור מטעם שזהו

כה, (משלי רעך" מבית רגלך "הוקר א), כג, ברכות וראה יז. ד,
שמיטה  מוצאי בכל יקבעו שאם ובנדו"ד, א), ז, חגיגה וראה יז.
בזמן  (כמו והטף" והנשים האנשים העם, את ד"הקהל מעמד

דבר זה יעשה שיתמעט libxdהבית), לחשש ועד ערך*, לפי
ד"הקהל" המעמד בהפלאת שהמדובר ובפרט שבזה, היוקר
המשך  (ב) בראשית ש"פ שיחת בארוכה (וראה בביהמ"ק

ואילך). סכ"ח לשמח"ת
ה' את "ליראה ד"הקהל", והפעולה התוכן גיסא, ולאידך

חיוב ה"ז – "icinzאלקיכם" בשבתות, ובפרט ,lidwdl קהילות
לרבים  תורה בהם ללמוד מדרשות ובבתי כנסיות בבתי שבת בכל

להכניס  אגדה בדברי ולדרוש . .z`xi שו"ע) בלבם" שמים
ס"ג). סר"צ או"ח אדה"ז

"וישב 90) – השבוע לפרשת ד"הקהל" מהשייכות להעיר
לשון "מגורי אביו", מגורי בארץ dqipkeיעקב dtiq` אוגר כמו ,

לשון הוא ו"מגורי סנ"א) להה"מ (או"ת לשון d`xiבקיץ" וגם ,
. . d'אוצר z`xi אסיפה – ב) כז, פרשתנו (תו"א אוצרו היא

הנשמות  מכל כלולה שנשמתו – (יעקב ישראל דכל וכניסה
הימים"**. כל אלקיכם ה' את "ליראה ס"ז)) (אגה"ק שבישראל
גו' אלומים מאלמים אנחנו "והנה (א) יותר: ובפרטיות
קיבוץ  ז), לז, (פרשתנו לאלומתי" ותשתחוון אלומותיכם תסובינה
"בהתאסף  משה", ד"ויקהל הענין ע"ד השבטים, י"ב ואסיפת
כו' דהשתחוואה הביטול ע"י ישראל", שבטי יחד עם, ראשי
ואחד  והירח השמש "והנה (ב) ואילך), ב רדע, פרשתנו (אוה"ת

mipy rayc xirdl (*lleydpyn ± oirne xdpl rbepd miafekc oipr
.h"n g"t dxt

,aiaqn xebn `"ck ,eia` ixebn i`n" (` ,tw) epzyxt xdf d`x (**
lkcienei."minid lk 'eb d`xil" y"n c"r ± "eligca dede ligc ded

d`xi l"i ,eligca ligc ltkd" (epzyxt yix) my v"iel ihewl d`xe
.r"xie z"xi 'iga 'a ,miax oeyl ixebn edfe ,d`lir d`xie d`zz
r"xiy oeikn ± ("minid lk") "ienei lk"c weicd mb x`al yi f"tre

.'ek miiepiyn dlrnl `id
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עוז.91ו"שמחה" וביתר שאת ביתר

"ldwd:"

לענינים 92ידוע  בנוגע הי' דחנוכה הנס שעיקר
דתם  "בטלו המצוות, וקיום התורה לימוד רוחניים,

ובמצוות" בתורה לעסוק אותם הניחו ,93ולא
רצונך" מחוקי ולהעבירם תורתך ,94"להשכיחם

"קבעום  רוחני, נצחון בעיקר הוא הנצחון גם ולכן,
טובים  ימים d`cede"ועשאום llda16 זכרון וגם ,

ותורה  מצוה "נר הנרות", בהדלקת נקבע הנס
ה'"95אור" עבודת בעניני נתקן הנס ).96("זכרון

ביותר  מסוגלים חנוכה שימי מובן, ומזה
ובקיום  "תורתך" בלימוד וחיזוק עידוד להוסיף
ובאופן  אור", ותורה מצוה "נר רצונך", "חוקי

ניסא" עם"75ד"פירסומי "ברוב התוכן 97, גם שזהו ,
והנשים  האנשים העם, את גו'99והטף 98ד"הקהל

אלקיכם"100ליראה  ה' .101את

":dgnyו"

לדעת  בפרט - שמחה" "ימי גם הם חנוכה ימי
הרמב"ם  שמונת 93ופס"ד שיהיו . . חכמים "התקינו

ימי  האלו.. כיון 102והלל"dgnyהימים ולכן ,
בשנת  "ּתׂשמח"gnyzשנמצאים לעצמו בנוגע ְִַ[הן

(תי"ו  "ּתׂשמח" להזולת, בנוגע והן בחיריק), ְַַ(תי"ו
שלדעת  (ובפרט חנוכה בימי הרי, - בשוא)]
להוסיף  צריך בודאי שמחה") "ימי הם הרמב"ם

השמחה" בענין .103ולהרבות

בכל  יערכו חנוכה ימי שבמשך ונכון כדאי ולכן,
של  ("הקהל") ומסיבות התוועדויות ומקום מקום

לטף 104שמחה" והן לנשים הן לאנשים הן ,105,
"נר  ומצוותי', תורה עניני אודות יעוררו שבהם
ועיקרה  העבודה לראשית ועד אור", ותורה מצוה

אלקיכם"106ושרשה" ה' את .107"ליראה

„È- הנ"ל הצעות אשר חזקה, והתקווה .
תתקבלנה  - ומקום מקום בכל יפרסמום שבודאי
שתתקיימנה  והעיקר, ובשמחה, יפות פנים בסבר

העיקר". הוא "המעשה ממש, בפועל

הענינים  בכל ההחלטות שקבלת ויה"ר
את ותמשיך תפעל - ובהקדם xkyd108האמורים

ענינים  מדה"דכל כנגד "מדה בתכלית 109אלו, ,
השלימות:

ההבטחה  לקיום - חוצה המעיינות הפצת א)
משיחא" מלכא דא מר ,18ד"אתי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

שהשתחוואה  – ט) שם, (פרשתנו לי" משתחווים כוכבים עשר
(כוכבים), והטף (ירח) והנשים (שמש) האנשים אצל היא והביטול

העם, את "הקהל shdeע"ד miypde miyp`d'ה את ליראה גו'
ואילך). ב רעו, שם אוה"ת (ראה אלקיכם"

כמ"ש 91) – השבוע לפרשת ד"שמחה" מהשייכות להעיר
וגו' שריגים שלשה "ובגפן ואילך) יו"ד (מ, פרשתנו בסוף
בענבייהו  דאתנטיר יין הוא "דא גו'", ענבים אשכלותי' הבשילו
הענין  שלימות – א) קצב, פרשתנו (זהר בראשית" ימי מששת

" פרשתנו gnyndד"יין" אוה"ת בארוכה (ראה ואנשים" אלקים
ואילך). א תתקב, ה) (כרך

אתרעי  דקוב"ה צדיקייא אינון "זכאין פרשתנו: סוף זהר גם וראה
דאתי לעלמא לון לזכאה תדיר דצדיקייא ecigaלהוicgnleבהו

כל icgnlדזמינין וישמחו יב) ה, (תהלים דכתיב בקוב"ה, בי'
לעולם בך עלימוeppxiחוסי שמך".evlrieותסך אוהבי בך

השלמה 92) עת"ר. ר"ס או"ח וט"ז ב"ח לבוש, ג"כ ראה
ס"ג. שם מדובראוונא) (להר"נ אדה"ז לשו"ע

חנוכה.93) הל' ריש רמב"ם
הניסים".94) "ועל נוסח
ב.95) כג, שבת – ת"ח בנים ד"ה פירש"י וראה כג. ו, משלי
שם.96) אדה"ז לשו"ע השלמה
בערכו.97) תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי - הכתוב ל'

וש"נ.
הנס"98) באותו היו הן שאף חנוכה בנר חייבות "נשים שהרי

(פירש"י  הנס" נעשה אשה ידי "על - מזה ויתרה א), כג, (שבת
שם).

ס"ט.99) כנ"ל החינוך, ענין עם במיוחד קשור חנוכה שהרי
לעשות 100) ה' "ויצוונו – רצונך" ו"חוקי ד"תורתך" התכלית

האלה החוקים כל וראה d`xilאת כד. ו, (ואתחנן אלקינו" ה' את
ספכ"ג). תניא

יבֿיג.101) לא, וילך

מצוה 102) קצת "שיש כתב ס"ב) סעת"ר (או"ח וברמ"א
שם. בהנסמן ואילך, 142 ע' ח"י לקו"ש וראה הסעודות". בריבוי
אם  הפלוגתא שמביא שלאחרי שם, אדה"ז לשו"ע השלמה וראה
גם  שקבעום או ושמחה, למשתה ולא והודאה להלל רק קבעום
משום  או המלחמה, דנצחון הנס משום (אם ושמחה למשתה
מנהג  מעשה, "ולענין מסיק: והמקדש), המזבח דחנוכת השמחה
אלו". במדינות נוהגין וכן אלו, בימים בסעודה להרבות הוא קדום

חנוכה 103) שבת מוצאי דחנוכה. ה' נר שיחות: גם ראה
תשמ"ו.

כידוע 104) – וכו' המשפחה בחוג הפרטי, בבית גם כולל
עושים  היו חנוכה מלילי ש"באחד נשיאנו רבותינו אצל המנהג

כסלו). כ"ח יום" ("היום כו'" הבית בני עם פארבריינגען כעין
דנתינת 105) המנהג ע"ד להאמור גם שייך זה שענין ולהעיר,

פועלת חנוכה דמי נתינת כי: – חנוכה וגם,dgnyדמי ,
רבים, ומתקהלים מתקבצים – חנוכה דמי חלוקת ע"ד כשמודיעים

כו'. המתקהלים במספר גם ניתוסף חנוכה, בדמי וכשמוסיפים
רפמ"א.106) תניא
נוהגין 107) "יש שם, אדה"ז לשו"ע בהשלמה ממ"ש להעיר

ניכר  ועי"ז . . להשי"ת ותשבחות שירות לומר אלו בסעודות
הוי ואז הנס, ולפרסם לחבב באה devnשהסעודה zcerq."לכו"ע

תקעא.108) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
ואילך.109) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
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וחדר  בית כל בפתח חנוכה נר הדלקת ב)
להדלקת  - הפרטי מעט" "ביהמ"ק אותם שיעשו

השלישי" דביהמ"ק המנורה ,110נרות

ל"דמי  - להילדים חנוכה בדמי ההוספה ג)
"כי  מישראל, לכאו"א הקב"ה שנותן חנוכה"

ואוהבהו"111נער  האמיתית 112ישראל הגאולה ,
חנוכת  תהי' שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה

ידיו" כוננו אדנֿי התורה 113"מקדש ו"התחדשות ,
תצא" מאתי חדשה "תורה ,114מחדש",

לקיום  - ו"שמחה" "הקהל" בעניני וההוספה ד)
ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם 115היעוד

הנה"116"קהל  ישובו על 117גדול עולם ו"שמחת ,
.118ראשם"'

1

2
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4
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6
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לעולם"110) בטלין אין הללו "הנרות – חנוכה נרות וגם
נרות, דשבע השלימות רק לא היינו, בהעלותך), ר"פ (רמב"ן
השלימות  גם אלא נימין, שבעה של ביהמ"ק של כינור בדוגמת
נימין  שמונה של המשיח ימות של כינור בדוגמת נרות, דשמונה
בסופו. תשמ"ז וישב ש"פ משיחות קונטרס וראה ב. יג, (ערכין

וש"נ).
ישראל 111) (שכל ביוסף שהרי – לפרשתנו מהשייכות להעיר

נער" "והוא נאמר ב)) פ, תהלים ומצו"ד (פירש"י שמו על נקראים
ישראל  ואוהבהו, ישראל נער כי נער, והוא יוסף "בחי' ב), (לז,

ב). רעז, פרשתנו (אוה"ת כו'" זוטא
וש"נ.112) ואילך. 20 ע' חכ"א לקו"ש וראה א. יא, הושע

יז.113) טו, בשלח
ג.114) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
יב.115) כז, ישעי'
ז.116) לא, ירמי'
שלשה 117) "ובגפן עה"פ א) צב, (חולין ממארז"ל גם להעיר

ממצרים  גפן אומר הוא וכן ישראל, אלו "גפן – וגו'" שריגים
בתים, בעלי אלו שבה זמורות נמשלה, כגפן זו ("אומה תסיע
ממצרים  גפן ד"ה (וראה וכו'" חכמים תלמידי אלו שבה אשכולות
עולין  שישראל רגלים שלשה אלו שריגים, שלשה תרפ"ז)). תסיע
של  זמנן הגיע . . נצה עלתה כפורחת והיא ושנה, שנה בכל בהן
הגאולה. את שפועלת ישראל של אחדותם - כו'" ליגאל ישראל

יא.118) נא, יו"ד. לה, ישעי'

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז כסלו עם הפ"נ המוסג"ב, הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אקראהו שם.

כתבתי  כבר  הנה  מעניניו,  וכמה  כמה  על  מענה  קבלת  בענין  ומרעיש  במכתבו  שכותב  ומה 

בארוכה בכגון דא לחבירו... ומהנכון שימסור הנ"ל לו עכ"פ תוכן מכתבי, והנקודה היא, אשר העבודה 

בקדושה היא לאט לאט וביגיעה, ובמילא אין לתבוע מהשי"ת אשר עמהם יהי' נס ולפתע פתאום בלא 

יגעת  תוה"ק  דין  פסק  ע"פ  מובטחים הם  גיסא  ולאידך  אל הקצה,  מן הקצה  יהפך  יגיעה מתאימה 

בשקידה  שלא  ואף  החסידות,  תורת  היא  דא"ח  תורת  הם  ולומדים  השי"ת  שזיכם  ובפרט  ומצאת, 

ומסירה מתאימה, אבל עכ"פ אפילו מעט אור דוחה הרבה חשך, ולא צריכים לעשות רעש וצריכים 

לשמור הבריאות בגשמיות, וכפסק הרמב"ם היות הגוף בריא מדרכי השם הוא, ולאט לאט להתקרב 

לעבודתו ית', ולא להתפעל מה שההתעוררות היא רק לרגע ואח"כ הולכת ועוברת, כי לזה יש עצה 

פשוטה והוא השקידה בלימוד התורה בכלל והשקידה בלימוד תורת החסידות בפרט, שהיא המביאה 

לאהבתו וליראתו ית', מובן מאליו אשר כל זה צ"ל מבלי שיהרסו סדרי הישיבה בה נמצאים, אלא 

יסדרו זה אחרי ההתייעצות עם המשפיע שלהם...

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.
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שבזוהר ‡. הפרשיות רוב בכתוב 1סיום 2הוא

ואמן" אמן לעולם ה' .3"ברוך

בכתוב  הזוהר לסיום הטעם א) ביאור: וצריך
בזוהר  המבואר עם שייכות לו אין ולכאורה זה,

פרשיות דוקא מדוע - גיסא לאידך ב) `elלפניֿזה.
הפרשיות  כל ולא הנ"ל, בכתוב מסתיימות

שבזוהר?

המדפיס  הוספת היא שהכתוב לומר כי:4אין -
ועוד  מעצמו, זה יוסיף שהמדפיס מסתבר אינו א)
סיום  ב) בהנ"ל. יסיים ולא יחלק פרשיות בכמה -

הזוהר  של ראשון בדפוס גם הוא זה :5בכתוב
 ֿ המוציא מהקדמת זה, בזוהר הדיוק גודל ונראה
השינוי  ומציין מהכתבֿיד, השינויים שציין לאור
כדי  בדליתי"ן מהשם הה"ה'ין החלפנו ש"אנחנו
שהוסיף  שם מציין ואינו השם", תתבזה שלא

הנ"ל  בדפוס 6הכתוב הן היא הכתוב הוספת ג) .
שלפנינו  הזוהר של גדול'5ראשון ב'זוהר והן ,7-
מכתביֿיד נדפסו כידוע.mipeyששניהם

זה  בכתוב שהסיום לומר, אפשר היה לכאורה
לה' והודאה בשבח לסיים בכדי "בדברי 8הוא ,

כו'" דברי 9שבח תוכן עם שייכות לו שאין (אף
שם) בזוהר נתבאר לא וגם שם, כרגיל 4הזוהר -

ספרים. בכמה

זה  בכתוב שהסיום לומר מסתבר זאת, בכל
בזוהר  לעיל להמדובר (גם) המשך והוא .10שייך

בנוגע ·. (עלֿכלֿפנים בזה הביאור לומר ויש
ובלשון  הנ"ל) בכתוב שמסתיימות הפרשיות רוב

החסידות:

הזוהר  פרשיות של ככולן דרובן התוכן
ואמן" אמן לעולם ה' "ברוך בכתוב שמסתיימות
הוא  - ואמן") אמן לעולם ה' "ימלוך גם - (או

dcizrd.בענין  dle`b

דילך  חיבורא "בהאי כי לזה, הטעם לומר ויש
ספר  גלותא xdefdדאיהו מן ביה יפקון ..

.11ברחמים"

"גילוי  - הוא העתידה גאולה של הכללי תוכן

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ו' סעיף לעיל – ואמן" אמן לעולם ה' "ברוך בענין (*
המו"ל. ע"י נערכו וכיו"ב המ"מ .55 ובהערה

וארא,1) פ' – שמות  בספר לך): פ' (מלבד בראשית ספר כל
ספר  כל ובחוקותי): שמיני פ' (מלבד ויקרא ספר כל ופקודי: בא
ספר  כל מסעי): פרשת על זוהר ואין מטות. פרשת (מלבד במדבר
דברים, פרשיות: על זוהר ואין ושופטים. עקב פ' (מלבד דברים

וברכה). נצבים, תבוא, ראה,
אמן  לעולם ה' "ברוך (לאחרי מסתיימות פרשיות כמה
הכתוב  [כנראה ואמן" אמן לעולם ה' "ימלוך בתיבות ואמן")
בראשי  כ"ז ולפעמים ואמן"], "אמן בהוספת י) (קמו, בתהלים
של  התוכן אותו ה"ז בכללות אבל יילא"ו"), ("בילא"ו תיבות

.14 הערה לקמן וראה ואמן". אמן לעולם ה' "ברוך
לובלין  שי"חֿכ: קרימונא (דפוס גדול' שב'זוהר ולהעיר

של הסיום ובדפוס lkשפ"גֿד) שמיני. פ' (מלבד הפרשיות
"בילא"ו  בהראשיֿתיבות הוא האזינו), דס"פ הדף חסר שתח"י
ה' "ברוך – במילואו זה נכתב ששם פקודי ס"פ (מלבד יילא"ו"

ואמן"). אמן לעולם ה' ימלוך ואמן, אמן לעולם
הועתק 2) הזוהר) של ראשון בדפוס (גם פרשיות בכמה

שב'זוהר  [ולהעיר במילואו ולא ("בילא"ו), בראשיֿתיבות הכתוב
הוא הפרשיות כל של הסיום יילא"ו].z"xaגדול' "בילא"ו
כי  בזה, לדייק אין לכאורה הס'aexwאבל שבכל zenkלוודאי

תלוי הי' בטבע rahaהר"ת – (או הספר או הכת"י מעתיק
אצלם). ש"סile`eהמזמין – הכלל מן ixg`lיוצא ,ilaa

גם drawedeשנתקלה תמיד כמעט ובמילא הדפים, חלוקת
zexeydcשבנוגע את"ל ואפילו .ciÎiazkl הנכתב) הוא מדוייק

כן לדייק אין בר"ת), או  השינויים qetcaבמילואו בכ"מ כנראה ,
לשני. אחד מדפוס דא בכגון

שכן 3) ולהעיר ע). תיקון (סוף דתקו"ז הסיום גם הוא וכן
הסיום הזוהר.aexaהוא על בפירושו החמה' ד'אור הפרשיות

אבל 4) הזוהר. במפרשי זה ענין נתפרש שלא מה מובן ועפ"ז
.10 הערה לקמן ראה

שי"חֿכ.5) מנטובא

(6– ספרים בעוד כיו"ב או הכתוב ה[אם]הוסיפו לברר ויש
מו"ל. עוד ע"י גם או זה מדפיס ע"י שהו"ל

(7.1 הערה כנ"ל
סוף 8) – תנא (תוד"ה טוב בדבר לסיים כדי שזהו לומר אין

(לפני  הפרשה בסיום התוכן שבזוהר הפרשיות בכל כי – נדה) מס'
(כדלקמן  הגאולה – הטוב ושלימות טוב, בדבר הוא זה) כתוב

בפנים).
שם.9) תוס'

כ"א10) המדפיס, הוספת אינו (שהכתוב זה לפי wlgוגם
במפרשי  נתבאר לא זה ענין למה להקשות אין הזוהר) מספר
תיבה  כל לפרש המפרשים דרך אין כי – (4 הערה (כנ"ל הזוהר

כו'. הלשונות ודיוקי הזוהר מאמרי כמה רק כ"א בזוהר, ותיבה
אולי  – והוספות" אהרן "בית בספר זה כתוב צויין שלא ומה
הוסיף  (ששם והוספות" אהרן "בית בספר הציונים כי אפ"ל

הרה  (הרה"ג נ"ע)המחבר לאוואוט דוד אברהם מוהר"ר "ח
ישתנו  שלא דכעת והעמודים הדפים לפי הזוהר ל"ספרי הציונים
תלמידי  ע"י נעשו – לספרו) בהקדמתו הנ"ל המחבר ל' – עוד"
חכמה  רוב בו ויש המחבר, ע"י הוגהו או סודרו ואח"כ המחבר,
הבינו  שהתלמידים אפ"ל ולכן שמו), על נקראת (ולכן מלאכה וגם
והודאה  שבח בדבר סיום או המדפיס, הוספת הוא זה שכתוב

בפנים). דלעיל (כהקס"ד
רסכ"ו.11) באגה"ק ונתבאר הובא (ברע"מ). ב קכד, זח"ג
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הגשמי" הזה בעולם ברוךֿהוא איןֿסוף ,12אור
יתברך  עצמותו דדירת הגילוי שלימות

.13"בתחתונים"

ואמן" אמן לעולם ה' "ברוך הכתוב תוכן 14וזהו

העתידה  גאולה גילוי 15- המשכת ו): סעיף (כנ"ל
"תחתונים"mleraהוי' והסתר, העלם (מלשון

יתברך" אורו הסתר ד"אמן 13"בענין באופן ,(
בגלוי  במלחמה הנצחון על מורה ש"אמן" ואמן",
ואמן", "אמן - גופא ובזה הגשמי, הזה בעולם
שאין  נצחית גאולה העתידה, דגאולה נצחון כפול,
שאין  ד"תחתון הבירור לאחרי כי גלות, אחריה
משיחך", עקבות חרפו "אשר ממנו", למטה תחתון

ד'גלות'. האפשריות גם בטלה

פרשיות  שסיום זה לבאר יש זה, כל ועלֿפי
העתידה  הגאולה בענין המסתיימות הוא 16הזוהר, ,

ואמן"בכתוב  אמן לעולם ה' כתוב 17"ברוך כי -
וגילוי  המשכת הגאולה, ענין בשלימות מדבר זה
לו  "דירה שנעשית עד הגשמי, הזה בעולם אלקות

בתחתונים". יתברך
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רפל"ז.12) תניא
פל"ו.13) תניא ראה
ואמן"14) אמן לעולם ה' ד"ימלוך (בכללות) התוכן גם וזהו

מלכותו  גילוי – (1 הערה כנ"ל בזוהר, פרשיות כו"כ של (הסיום
בין  חילוק יש שבפרטיות אלא ואמן". ד"אמן באופן בעולם, ית'
– "ברוך") בבחי' הם שניהם שבכללות (ואף ו"ימלוך" "ברוך"
מה  ביאור, צריך ועדיין ואכ"מ. גֿד. כב, תזריע בלקו"ת כמבואר
ואמן", אמן לעולם ה' "ברוך רק הובא בזוהר פרשיות שבכמה

ואכ"מ. ואמן". אמן לעולם ה' "ימלוך גם – פרשיות ובכמה
שם),15) דלעיל בשיחה (הובא תקמט רמז עמוס יל"ש ראה

"רגלו  על מורה ואמן" אמן לעולם ה' ברוך בתרי' "דכתיב דמה
הזה, בעולם "אמן עה"פ, תהלים ממדרש ולהעיר משיח". של

הבא". לעולם ואמן
סיומם 16) אין הגאולה בענין היא שסיומן פרשיות שכמה ואף

סיום  כי (בדוחק), לומר יש – ואמן" אמן לעולם ה' ב"ברוך
(התוכן  לע"ל בעולם אלקות דגילוי הפרט ע"ד אינו אלו פרשיות
(אבל  בכלל הגאולה ע"ד כ"א ואמן"), אמן לעולם ה' ד"ברוך
וראו  ה' כבוד "ונגלה בהכתוב שמסיים משפטים, מס"פ להעיר
שמסתיימות  פרשיות בכמה גם כי ועצ"ע, .(" גו' יחדיו בשר כל

בעולם. אלקות גילוי בענין אינו לכאורה, התוכן, – זה בכתוב
ויגש,17) (ויצא, פרשיות לכמה בנוגע ביאור צריך ועדיין

הענין  בתוכן אינו שסיומם – והאזינו) תצא, חוקת, קרח, נשא,
כל  של הסיום  גדול' שב'זוהר [ולהעיר העתידה*. דגאולה
מהפרשיות  שחלק אף ,(1 הערה (כנ"ל זה בכתוב הוא הפרשיות

הגאולה]. בענין מסתיימות אינן
הגאולה, בענין אינו שם שהתוכן אף – ויחי לס"פ בנוגע
ארץ", יירשו לעולם צדיקים כולם "ועמך בהכתוב הוא הסיום
בס"פ  וכן חלק). ר"פ סנהדרין (משנה המתים תחיית על שקאי
נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל ("וראו התפילין פעולת בענין בא
הארץ" "עמי לכל הגילוי שלימות הנה – ממך") ויראו עליך
בהיעוד  מסיים קדושים ובס"פ לע"ל. יהי' עליך" נקרא ה' ד"שם
"ארח  הגאולה) לענין זה הובא לא שם שבזוהר (אף דלע"ל
גם  מוסיף שבזוהר ובפרט היום". נכון גו' נגה כאור צדיקים

"איכ"ר".

df aezk siqed ± f"dc` xeciqa "edil` gzt" seqay xirdle (*
oke ,(epiptly) f"ewza `vnp `ly s` ,("on`e on` mlerl 'd jexa")
dxrd mb d`xe .(aewri lewe .aewyxn y"xl) l"fix`d xeciqa `l

okezd ± my ± "edil` gzt"ae ± .` ,eqw g"`c mr xeciqlepi`c"r
.dcizrd dle`bd
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לרבים: הוראה הם ברבים, רבותינו שמנהגי א, בסעיף

שאינם  הידור עניני בכמה שמצינו [כפי כיוהרא" ד"מיחזי החשש שייך לא שבכגוןֿדא ולהעיר,
הראויה לדרגה הגיע שלא מי ואדרבה, לכל, כיוהרא"jixvrpndlשייכים ד"מיחזי משום זה, ],1מהידור

ש  meqxteמכיון ielib- פירושו נשיאינו, רבותינו עלֿידי  מסויימת miaxlהנהגה d`xede ieeiv.

סעי  השלימות:בסוף בתכלית גאולה ג, ף

המשולשת: שלימות - ובכללות שלימות, של באופן הענינים כל נעשים ואז,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו - העם ,2שלימות

אתם'' וזהבם "כספם - ומצוותיה התורה ויראה 3שלימות אהבה רוחניים, וזהב כסף ובעיקר שכולל ,4,
מצוותֿעשה  רמ"ח כל שורש היא אהבה כי ומצוותיה, התורה עניני כל "אנכי"5שורש בדיבור שנכללות ,6,

לאֿתעשה  מצוות שס"ה כל שורש היא לך"5ויראה יהיה "לא בדיבור שנכללות לעתידֿלבוא 6, גם אשר ,
ששנ  אלא לאֿתעשה, ומצוות מצוותֿעשה לך", יהיה ו"לא ד"אנכי" הקוין שני יהיויהיו ,dyecwaיהם

כו'" קדושות גבורות שהן למעלה בשרשן לאֿתעשה מצוות בשס"ה יהיה 7"גם ולא "אנכי ענין שזהו ,
נאמרו" אחד בדיבור טוב",8לך, ד"עשה בקו "אנכי", כמו הוא לך" יהיה "לא שגם ,

היעוד  קיום גם כולל כנען", בארץ אביו מגורי בארץ יעקב "וישב - הארץ אלקיך 9ושלימות ה' "ירחיב
וקדמוני  קניזי קיני ארץ גבולך", .10את

המוחין  בחינת ראשונות', 'שלש על קאי - הענינים בפנימיות - וקדמוני קניזי שקיני ,11ולהעיר,
על קאי - גופא dxezdובתורה zeinipt12 עלֿדרך הוא התורה לפנימיות שבתורה נגלה בין החילוק [כי

בזמן  לימודה עלֿידי  אשר ראשונות')], ('שלש למוחין תחתונות') ('שבע מדות שבין החילוק ובדוגמת
קניזי  קיני גבולך", את אלקיך ה' "ירחיב היעוד כשיקויים לעתידֿלבוא, הלימוד לשלימות זוכים הזה,

משיח. של תורתו לימוד הענינים, בפנימיות (ולכלֿלראש) והן כפשוטו, הן וקדמוני,

האידיש: שפת במעלת ה, בסעיף

תיקון: הדורשת מוזרה הנהגה על להעיר  יש להכי, דאתינן ומכיון

- היא הדיבור  ששפת לשמוע תמהתי וכו', יחדיו להתדבר מתאספים חב"ד'ניקעס" "שפיץ כאשר
zilbp`!

דיברו  שבהם חסידיות, וישיבות בחדרים ולמדו חסידיים, בבתים וגדלו שנולדו אברכים אודות מדובר
המדינה. שפת ידע לא וכו' שה'ראשֿישיבה' גם ומה באידיש, ולמדו
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ואילך)1) מ (ס"ע גאוה ערך ה) (כרך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.
ט.2) יו"ד, בא
ט.3) ס, ישעי'
ובכ"מ.4) פרשתנו. ריש תו"א
פ"ד.5) תניא ראה
רפ"כ.6) שם
א.7) קס, קו"א תניא

טו,8) שלח עה"ת פירש"י ובפירש"י. רע"א כד, מכות ראה
כב.

ח.9) יט, שופטים
עה"פ.10) פירש"י
האמצעי 11) אדמו"ר מאמרי – מואב את תצר אל ד"ה ראה

בתחלתו. ח"א דברים ע"ס
ס"ו 12) ח"ב) מלוקט (סה"מ תשמ"א בניך וכל ד"ה ראה

וש"נ. ואילך.
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מבינים  שאינם יהודים בפני לדבר כשצריכים (לא ביניהם ומדברים כשמתאספים ואףֿעלֿפיֿכן,
ומונחים  ביטויים אותם מלבד באנגלית, אלא) באידיש, (לא מדברים - עצמם) לבין בינם אלא אידיש,

שקשה  שמכיון המקורי.חסידיים, בלשונם אותם מזכירים באנגלית, אותם לבטא

את  שינו ד"לא העילוי גודל ידוע שהרי - לומר") תמצי ד"אם באופן רק (לא תיקון דורש זה וענין
.13לשונם"

פשוט  וגם מובן הזולת, על להשפעה בנוגע מהֿשאיןֿכן עצמם, לבין בינם אלא אינו זה כל אמנם,
עניני  את לתרגם צורך יש אלא אידיש, בלשון כו') יהדות (בעניני עמו לדבר שיוכלו עד להמתין שאין

ועם. עם לשון עתה, בו שמדבר בלשון החסידות, תורת התורה, פנימיות ובמיוחד כולל התורה,

סיבה  גם היא באידיש, הוא בהתוועדות שהדיבור לכך הסיבה ואמר:) חייך, שליט"א אדמו"ר [(כ"ק
לשפת  בדומה אינה  האנגלית בשפה הלשון ושיגרת שידיעת מכיון - האמורים) הטעמים על (נוסף פשוטה
היא  אנגלית שאצלם בלבד זו שלא אלו עבור לאנגלית, הדברים את לתרגם צורך יש ולכן (אידיש), האם

הקודש]. לשון ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אידיש, מבינים שאינם מזה, יתירה אלא האם, שפת

כסלו: י"ט לגבי גם השבת ביום וההוספה העילוי אודות ח, בסעיף

ז"ל  רבותינו ממאמר גם (אכילה 14ולהעיר בשבת שהאכילה בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי
מובן  ומזה שבת, בערב הטירחא עלֿידי היא גשמית) לאכילה בנוגע גם נשתלשל ומזה בעיקר, רוחנית,
שנוסף  העילוי האכילה, לגבי טירחא כערך הם כסלו, י"ט גם כולל ובנידוןֿדידן, שבת, ערב שעניני גם

השבת. ביום בערך) שלא לעילוי עד העיקר, על מרובה תוספת אלא בקודש", "מעלין רק (לא

שבתא": "בתר הם השבת שלאחרי שהימים ,66 הערה שם,

'שנים  הפרשה ללימוד בנוגע להלכה הובא שבתא" ד"בתר הענין ואמר:) חייך, שליט"א אדמו"ר (כ"ק
בשבת" שלישי יום סוף עד להשלימה יכולים ש"בדיעבד תרגום', ואחד כאן 15מקרא המדובר אמנם, .

בזמן  לומר צריכים תרגום' ואחד מקרא 'שנים (כי תרגום' ואחד מקרא 'שנים השלמת אודות אינו
של  גם כולל [ובנידוןֿדידן, השבת לפעולת בנוגע כיֿאם בימים המתאים), כסלו] י"ט עניני ימות

כנ"ל. שבתא", "בתר היותם בהם שניכר  שלאחריו,

החינוך: מצב להתדרדרות בקשר ט, בסעיף

Ë1 חינוך של הנושא שכל העובדה בגלל - במיוחד חמורה הקודש בארץ החינוך מצב התדרדרות .
נתון אינוֿיהודי) (גם l`xyiהנוער icia תורה היהדות, ברוח יהודי, לחינוך הקשור בכל ואףֿעלֿפיֿכן, ,

הבהלה"! "קלאץ - הידוע ובלשון ביותר, מבהיל באופן המצב, בשפל נמצאים - ומצוותיה

ישראל" בית הגוים "ככל שטוענים [אלו השמאל שצד בלבד זו שהתיימרו 16לא ה'מתייוונים' דוגמת ,
ד"יחלוקו", באופן הימין, לצד בשוה הוא היוונים], לשליטת הביאו מזה וכתוצאה הקודש, בארץ לשלוט

השמאל שצד - מזה יתירה אלא מחצה, על xabzneמחצה jled ז"ל חכמינו ובלשון את 17, וכובש "הולך
שם". של מזרעו ישראל ארץ

"דור  ביהדות, יסוד מושגי כל שחסר דור והתחנך קם הקודש, בארץ שדווקא יסופר, כי יאומן 18לא

יוסף": את ידע לא אשר חדש
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וש"נ.13) ה. פל"ב, ויק"ר
סע"א.14) ג, ע"ז
ס"ה.15) סרפ"ה שבת הל' או"ח אדה"ז שו"ע

ח.16) כה, יחזקאל
ו.17) יב, לךֿלך פירש"י
ח.18) א, שמות – הכתוב ל' ע"פ
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מהם  גדול שחלק אלא כו'), ומחנכיהם מהוריהם ששמעו (מכיון יוסף" את "ידעו הדור שמחנכי בעוד
יודעים  לא כאילו עצמם יוסף.19עשו שמע את שמע לא אפילו הנוכחי הדור רוב הרי -

כולל  יוסף, שם על נקראים ישראל כל אשר יוסף", יעקב תולדות "אלה - יוסף מיהו מושג להם אין
לתודעת  הגיעו לא - אלו ענינים כל "בן". - מ"אחר" אפילו לעשות אחר", בן לי ה' ד"יוסף הענין גם

המדובר. במה יודעים שאינם מכיון עמהם, להתווכח אפילו שייך שלא כך הצעיר, הדור

דבר  העבר, כנחלת זאת מציגים - וכו') התנ"ך (סיפורי ישראל מורשת אודות להם מספרים כאשר גם
ב' מקומו - כיום ואילו שנים, אלפי לפני שהיה עבה,עתיק זכוכית של במסגרת ושמור עטוף מוזיאון',

יוםֿיומי, שימוש בו לעשות שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בו, לגעת חלילהֿוחס אבל בו, להביט שיכולים
בכלל. שימוש לא וגם

את  לעצב שצריכים כו' המחנכים של מקומם את ותופס לשנה, משנה ומתבגר הולך זה צעיר דור
הבא. הדור של דמותו

"כפות  עם תפילין הנחת (לקשר מדהימה בורות מגלים יהדות עניני נגד במלחמתם שגם אנשים
של  מקומם את שיתפסו אלו והם שלם, דור של דמותו ומעצבי מחנכים להיות ממשיכים - תמרים"...)

הקודש! בארץ ההנהגה כללות בראש העומדים

Ë2.חשובים נושאים בשאר גם אלא) החינוך , בנושא רק (לא ביטוי לידי באה השמאל, התגברות .

הקודש: בארץ הבטחוני למצב בנוגע - ולכלֿלראש

על ישראל בני של הבלעדית ובעלותם זכותם על העמים כל לעיני בגלוי ולהכריז להצהיר lkבמקום
l`xyi ux` iwlg,הקב"ה של הבטחתו בגלל שלום), ובדרכי נועם בדרכי לקבל, שצריכים החלקים (כולל

ebidpne mlerd `xea"הזאת הארץ את נתתי "לזרעך הבתרים, בין בברית אבינו, אברהם הראשון, ליהודי ,20,
ישראל, מארץ חלקים למסור בלתיֿפוסקים בנסיונות מהראשים וכמה כמה ממשיכים - אומות עשר כל
כהתקפלות  תתפרש לא השטחים שמסירת כדי המתאימה, הנוסחה את למצוא רק היא הדאגה כאשר

מצלצלת. וכסטירתֿלחי מוחלטת

שם  נמצאים שיהודים מקומות שיש עד - מבהיל באופן ומתדרדר הולך בארץֿישראל הבטחוני המצב
ממש! נפשות בסכנת

כדי  די עושים לא הדבר, שמתפקידם מאלה שכמה בשעה רחמנאֿליצלן, בפועל יהודים הורגים
הבעיה  בפניהם תעמוד בהם, לטפל ויצטרכו אותם יתפסו שכאשר משום כנראה המחבלים, את לתפוש

כ' העולם בעיני להצטייר והצורך הגויים", יאמרו "מה '.`melyÎiypשל

מהם  רבות מאות החליפו זמן כעבור הרי - בביתֿכלא אותם והושיבו מחבלים תפסו כבר כאשר גם
בודדים. יהודים כמה תמורת

מהם  אחד כל ישראל, בני של מהשבויים סוףֿסוף, שכן לדבר, מקום שיש יתכן - הלכתית מבחינה
מלא" "עולם המחבלים 21הוא מאות שחרור על שהחליטו אלו אבל "מלא"], גם אלא "חשוב", רק [לא

ומושלל אסור תנאים ובאיזה החילוף, מותר תנאים באיזה ביררו לא -mqxetnke ,zipegha dpigan elit`
עצמם. ידיהם על חבלנות בפעולות נתפסו - שהוחלפו מהמחבלים שכמה

היא  ההנהגה כאשר השמאל, צד התגברות ביטוי לידי באה שבהם ענינים לשאר בנוגע ועלֿדרךֿזה
הלכה"! "מדינת ולא חוק" "מדינת שזוהי הצהרה מתוך התורה, היפך
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עה"פ.19) פירש"י ראה
יח.20) טו, לךֿלך

סנהדרין 21) הל' רמב"ם וש"נ. במשנה. – א לז, סנהדרין
ספ"א. נפש ושמירת רוצח הל' רמב"ם וראה ה"ג. פי"ב



g"nyz'dס elqk `"k ,ayie zyxt zay zgiy

" שתהיה ה"הלכה" את לקבוע לו מתאים - eihtyn"eהקב"ה "eiweg("עושה שהוא ("מה הם,22" אבל ,
"הלכה"! ע"פ "חוק" לקבוע כבודם לפי זה אין העם"... "נבחרי

Ë3 חמורה סכנה על דנים ה'שטחים' בנושא אם אשר החינוך, מצב התדרדרות - לעניננו ונחזור .
ש dlelrxingdlש  בהרס מדובר החינוך לענין הקשור בכל הרי נוספים, שטחים ימסרו חסֿושלום xakאם

dyrp.כנ"ל המבהיל, למצב והביא

הציבור  עסקני כתפי על מוטל - הקודש בארץ השורר הנורא המצב על באשמה מבוטל לא חלק
בזה. וכיוצא תקציבים בבניית העת כל עוסקים זאת, ובמקום זה, מצב לתקן כדי שנבחרו הדתיים

הדבר: בחומרת פרטים וכמה

ותבוא  חשובה, פעולה בוודאי היא מעט") ("מקדש הקדושות הישיבות עבור ותקציבים כספים השגת
של באמתלא - היתר שום אין אבל ברכה. היהדות,עליהם להרס שותפים להיות - לישיבות כספים השגת

גם לבנות - כספים חלוקת באותה - הסכמה עלֿידי בכללם, dxfÎdcearוהישיבות iza עבור (אפילו
ממש 23מוסלמים  עבודהֿזרה של ענין שזהו נוצרים, עבור ועלֿאחתֿכמהֿוכמה העמדת 24, גם כולל ,(

ceak ly dxiny.אלו עבודהֿזרה לבתי

בתפקידם  המוחלטת כמעט איֿההתעסקות - היא ביותר, החמורה והאשמה העיקרי העוול אולם,
תורניים  בתיֿספר להקים המקורי, היהודי החינוך את להפיץ יהדות, להפיץ - הראשונה ובחובתם
דור  ישראל בארץ יקום שלא כדי הכל לעשות החובה מוטלת היתה עליהם כאלו, אין שעדיין במקומות

יהדות!! של ענין מכל לגמרי המנוער יוסף", את ידע ש"לא

להתגאות  מרבים הם אדרבה: לאֿדתיים. יהודים עם ושיח שיג שום להם שאין באישים מדובר ואין
דתיים... עם לדבר רוצים שאינם המכריזים אלו עם ב'צמרת' ומתרועעים משוחחים שהם בכך

יושבים  שכולם והראיה, מעשיהם, לכל כהסכמה הציבור בעיני  מתפרשת זו שהתרועעות בשעה בה -
(גם  שכולם החלטה וכך, כך הרוב) דעת (עלֿפי הוחלט ואףֿעלֿפיֿכן זה, עם זה ומתדברים ביחד
מהם  גרועים יכנסו שלא כדי בפנים להשאר שמוכרחים ה'תירוץ' יועיל לא וכאן לה! שותפים המיעוט)
אינו  אחד אף - בהשתתפותם! המתקבלות ההחלטות לכל מהאחריות מאומה גורע אינו כזה תירוץ כי -

ישראל! עם להנהגת הקשור בכל דעה לחוות אותם מחייב

- והציבור הנוער כל בקרב היהודי החינוך להגברת ממשית לפעילות הקשור בכל ואףֿעלֿפיֿכן,
אצבע! נוקפים אינם

כל  לעשות צריכים היו - דתיים עם לדבר רוצים שאינם אלו עם ההתרועעות על להתגאות במקום
וישיבות  חדרים עבור ותקציבים כספים השגת רק לא כלומר, הקודש, בארץ החינוך מצב לתיקון הדרוש

גם אלא miniiw,הקיימים, mpi`y zenewna miipxez jepig zecqen znwd בניהם את לשלוח לזה, ונוסף
להיות  צריכה זה בענין - תורני. חינוך לקבל זכה שלא הנוער בקרב ויהדות תורה להפיץ ותלמידיהם

zelczydd xwir.והעיקרית הראשונה וחובתם שליחותם שזוהי מכיון הדתיים, העסקנים של

Ë4 החינוך בהפצת הדתיים העסקנים של מוחלטת הכמעט לאיֿההתעסקות האפשרות סיבת גם זוהי .
והעיכובים. המניעות הנסיונות, יותר גדולים והעיקרית, הראשונה והחובה השליחות על כי - התורני

אחת  למצוה בנוגע בנסיון עמד שלא הראשון, אדם אצל מצינו - לדבר בידו:25דוגמא שהיתה

" - ביותר ונפלאה גדולה במעלה היה הראשון d"awdאדם ly eitk xivi"26 בכבודו מהקב"ה ושמע ,
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ט.22) פ"ל, שמו"ר ראה
סנ"א.23) סקכ"ח או"ח אדה"ז שו"ע ראה
(24.288 ע' חכ"א בלקו"ש נסמן
(פירש"י `zg"מצוה25) הימנה" ונתערטלו בידם היתה

להיותה  בתושב"כ, שנתפרשה היחידה המצוה – ז) ג, בראשית
נצטווה  דברים ששה "על הרי שמלבדה, אף העיקרית, המצוה

רפ"ט). מלכים הל' (רמב"ם כו'" הראשון אדם
(ב).26) יא פ"ג, קה"ר ה. פכ"ד, ב"ר ראה
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ממנו" תאכל לא ורע, טוב הדעת "מעץ אחד, ציווי בלבד 27ובעצמו שעות שלוש למשך לכניסת 28- עד ,
הדעת  מעץ לאכול לו מותר היה ואז שהיה29השבת, אלא עוד ולא ,oiid lr ycwn30 הדעת מעץ שנסחט

היה" "סחטה 31(ש"גפן של 32, כפיו (יציר הראשון אדם עמד לא ואףֿעלֿפיֿכן לו"), ונתנה ענבים
בלבד! שעות שלוש הדעת, מעץ לאכול ולא להתאפק בנסיון הקב"ה)

בזה  הרע"33וההסברה היצר ("הוא הנחש השקיע והעיקרית, היחידה המצוה שלהיותה כל 34- את (
זה. בענין להכשילו והמאמצים הכחות

וכמה  בכמה ועוסקים הפרטיים, בחייהם ומצוות תורה שומרי היותם עם לעניננו: בנוגע ועלֿדרךֿזה
חינוך  והיהדות, התורה בהפצת להשתדל הוא העיקרי שתפקידם מכיון מכלֿמקום, כו', טובים ענינים
הצלחה  נוחל ולדאבוננו, זו, התעסקות למנוע הכחות כל את הצדֿשכנגד משקיע זה בענין לכן וכו', תורני

מבוטלת... לא

עד  הזנחה כדי תוך והקצבות, כספים עבור השלטון ראשי אחרי לרדוף שממשיכים זמן כל ולהוסיף:
- ומצוותיה התורה בעניני לפעולה בנוגע העיקרי לתפקיד הקשור בכל כו' אלה mifaznלוויתור בעיני

מתוך  אותם יזרקו עוד כו') פה תפתח (ואל דבר של ובסופו העבר), מנסיון (כדמוכח אחריהם שרודפים
בזיונות!

Ë5:המוסגר מאמר .

שנאת  בהפצת ומונחים מתעסקים ובפועל מנהיג, להיות מתיימרים כאשר הוא, פחות לא חמור ענין
ישראל.

מטרתם  שכל חדשים ענינים ומקימים דברים בונים ישראל. שנאת להפיץ אחת: במטרה ובונים יוצרים
במחלוקת. להרבות

לדבר, "אמתלא" ומוצאים מחפשים אם גם - לדבר! "אמתלא" מחפשים לא שאפילו אלא עוד, ולא
כו' פה פתחון מהווה זו "אמתלא" אופן, בכל אבל "אמתלא", שפירושה בלבד, "אמתלא" אלא זה .35אין

של  היחידה שהמטרה בכך) מתביישים (ואינם לכל ידוע אלא "אמתלא", מחפשים לא בנידוןֿדידן, ואילו
במחלוקת! להרבות היא החדש הדבר הקמת

יהודים, של שלם לחוג עד ראם, לא ומעולם מכירם שאינו ליהודים היא השנאה כאשר - יותר גדול וחומר
אשר ישראל, בבני ופגיעה בשנאה הדבר חומר על הקב"ה lk"36נוסף של בבבתֿעינו נוגע כאילו בהם "!הנוגע

ישראל ואהבת והמעיינות היהדות מהפצת הלב' ל'כאב וכתשובה במרץ "dveg"כמשקלֿנגד עוסקים -
כנגד  "מדה – מזה התוצאה את רואים כאשר גם זו, בדרך וממשיכים והולכים חוצה", שנאה ב"הפצת

וכו'. משפחתו לבני עד עירו, ובני  חוגו בני אצל מחלוקת של מצב שנעשה - מדה"

בו?!... לחזור יצטרך בישראל' ש'מנהיג יתכן איך שהרי בו, ולחזור להודות לו מתאים לא

וגו'" יחטא נשיא "אשר בתורה שלימה פרשה מבהיל 37יש קרבן שלו, הקרבן פרטי בארוכה ומבואר ,
אודות  שמדובר העובדה בגלל - שיחזור iyp`כו' יותר עוד נוגע - מנהיג אמנם הוא אם ובנידוןֿדידן, !
בידו" ושרץ ד"טובל באופן ולא מאותן 38בו, לפרוש - מקוואות הלכות בסוף הרמב"ם בלשון - כיֿאם ,

טהור". הדעת במי נפשו והביא העצות
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יז.27) ב, בראשית
וש"נ.28) .133 ע' חכ"ד לקו"ש ראה
רפ"ח),29) (פרדר"א כולה התורה כל למד שאדה"ר ומכיון

זה. ענין גם וידע למד בוודאי
שלילה 30) של באופן רק שישאר בעולם דבר יתכן לא כי

תוכן  שזהו לקדושה, להפכו צריך סוכ"ס אלא תאכל"), ("לא
כו'. ה"קידוש"

סע"א.31) מ, ברכות
ה.32) פי"ט, ב"ר

בתחילתו.33) ח"ג לקו"ש ראה
ב.34) לה, זח"א
פ"ז 35) ונטען טוען (הל' ברמב"ם היומי משיעור ולהעיר

נתן  שלא אע"פ – ולפנ"ז כו'", אמתלא נתן "אלאֿאםֿכן ה"ח):
כו'". אמתלא

רע"א.36) נז, גיטין טו. פ"ל, שמו"ר יב. ב, זכרי' ראה
כב.37) ד, ויקרא
ה"ג.38) פ"ב תשובה הל' רמב"ם א. טז, תענית ראה
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Ë6 תיקון על לעורר כיֿאם השבתֿקודש, ביום לא ובפרט הבהלה, כדי עד המצער בדבר להאריך ואין .
וכו'. ממרום רוח עליהם יערה וכוליֿהאיֿואולי  המצב,

שהרי  הקדושה, אור בהפצת ולהרבות להוסיף המאמצים כל את לעשות שיש - העיקר והוא ועוד
וקדושה. אור בעניני עוז וביתר שאת ביתר להוסיף צורך יש שמאל , בצד התגברות ישנה כאשר

כדלקמן. גרמא, שהזמן לענינים בנוגע - באור ההוספה בפעולת מיוחדת והצעה

ל"הקהל": זכר קבעו לא מדוע בשאלה ,89 הערה יב, בסעיף

מתאספים  היו החורבן לאחר ש"אף - לרגל עליה כמו, דוגמתם, בענינים זכר שעושים שמצינו ובפרט
היום" גם שעושים כמו לרגל, בירושלים  הסביבות מכל .39גםֿכן

מתרצים  אבל 40יש כו'. במלכות כמרידה הדבר יתפרש שמא החשש מפני ל"הקהל" זכר עשו שלא
"ריש  למינוי עד משלהם, והנהגה שלטון ישראל בני שקיימו בדורות גם שהרי מחוור, אינו זה תירוץ

(עד  ה"נשיא" דוגמת ממש גלותא", לנשיאות זה מינוי להשוות סברא זכר 41שיש שיעשו מצינו לא ,(
ל"הקהל".

ראיה" אינו ראינו "לא הכלל שייך לא שבנידוןֿזה הרגיל,42[ומובן, דבר אודות שמדובר דמכיון -
זה]. מנהג שקיימו מקום בשום יזכר  שלא יתכן לא ושמיטה, שמיטה בכל

גוי": רגלך "שמור בענין שם,

תפילה, עוד להוסיף אין להתפלל, שחייבים התפילות שמלבד - לתפילה בנוגע גם שמצינו ועלֿדרך
קרבן  להביא שאין היינו, האלקים", בית אל תלך כאשר רגלך "שמור משום הוא שהטעם לומר, ויש

תקנוה  תמידין שכנגד בתפילה, ודוגמתו .43סתם,

דבר  בה לחדש צורך יש הרי - נדבה תפילת שמצינו הרגילות 44ואף שלילת ענין מודגש בזה שגם ,45.

.89 הערה בסוף

החנוכה: מחג – נוספת דוגמא להביא ויש

חנוכה  ימי על רק (לא דקאי לעולם", בטלין ש"אין כך כדי עד חנוכה, נרות מעלת ביותר שגדלה אף
במשך  אלא אינה בפועל הדלקתן אףֿעלֿפיֿכן השנה, ימי בכל פעולתן על גם אלא) ושנה, שנה בכל
דבר  יהיה שלא כדי עליו"), תוסף "לא משום בדבר איסור יש (ואדרבה, יותר ולא בלבד, ימים שמונה

כו'. הרגיל

***

ÂË."נפשי בשלום "פדה דיבורֿהמתחיל מאמר .

***

ÊË ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש ביום התוועדות בכל נהוג  .
ברמב"ם. היומי בשיעור והלכה הזוהר, על אאמו"ר בהערות
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רסקי"ז.39) או"ח אדה"ז שו"ע
סו.40) ע' תשל"ג) (ירושלים הקהל קובץ ראה
ובפירש"י.41) רע"ב יא, הוריות ראה
וש"נ.42) עז. כלל ל' מע' כללים שד"ח ראה
ובכ"מ.43) ב. כו, ברכות

קז.44) סימן תפלה הל' או"ח אדה"ז שו"ע ראה
שתהי'45) "צריך – כו' התורה ולימוד לק"ש בנוגע ועד"ז

כחדשים" בעיניך יהיו יום בכל כו' חדשה כפרוטגמא בעיניו
ס"ב). סס"א או"ח אדה"ז (שו"ע



סג g"nyz'd elqk `"k ,ayie zyxt zay zgiy

מתרצן: אינו שרש"י הפרשה, בתחילת שהעירו שאלות שתי על נתעכב - רש"י לפירוש בנוגע

בפסוק  כבר 46א) שהלא זה, פסוק לומר הוצרך "למה - כנען" בארץ אביו מגורי בארץ יעקב "וישב
הקודמת  בפרשה הודיע 47נאמר שלא עוד וכל ויצחק, אברהם שם גר אשר חברון היא וגו' יעקב ויבוא

החיים'? ה'אור כקושיית ישיבתו", קנה שם כי אני יודע שיצא, הכתוב

בפסוק  לאחיו 48ב) לא כי אחיו, את הצאן רועה היה "הוהֿליהֿלמימר - בצאן" אחיו את רועה "היה
החיים'? ה'אור כקושיית אחיו, (את) עם הצאן רועה אלא רועה", היה

מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא "אני התורה, על רש"י שפירוש פעמים כמה הוא 49וכמדובר ,
אינו  ולאידך, מקרא. של לפשוטו שייך שאינו דבר מפרש אינו רש"י כלומר, יתיר, ולא חסר שלא באופן

לקמן. שיתבאר וכפי מקרא. של פשוטו להבנת הקשור בכל מאומה מחסיר

ÊÈ אאמו"ר בהערות פרשתנו 50. בסוף הזוהר מאמר דברו 51מובא עושה עצום דא 52"כי עצום, מאן .
הקבלה. בדרך הלשונות דיוקי פרטי אאמו"ר ומבאר וכו'", באורייתא דאשתדל ההוא זכאה הוא

הקשר  מודגש שבזה - דאתי בעלמא בהקב"ה לשמוח שעתידים הצדיקים מעלת אודות בזוהר וממשיך
תשמח  שנת השמחה, לענין .53והשייכות

דאתי", "עלמא העתידה, הגאולה ענין אודות להמדובר בהמשך - ואמן" אמן לעולם ה' "ברוך ומסיים,
ואמן" אמן לעולם ה' ד"ברוך באופן .54שהיא

הגאולה  (לפני הזה בזמן לקונו האדם בעבודת העתידה,55וההוראה לגאולה ההכנה לאופן בנוגע - (
ועבודתינו" "מעשינו עלֿידי בנוגע 56שבאה הידיעה שלכן מדה", כנגד "מדה של באופן יותר, ובפרטיות ,

רבת  ("הכנה ההכנה לעבודת גם נוגעת הגאולה ופרטי הזה.לאופן בזמן י")

ÁÈ,לקונו האדם בעבודת ההוראה לימוד גם כולל ברמב"ם, היומי בשיעור ענין לבאר יש כמוֿכן .
הדעות" .57"לתקן

ËÈ פתיחת והיהדות, התורה הפצת פעולות עם בקשר ומסיבות התוועדויות אודות להזכיר המקום כאן .
וכו'. ו"הקהל" שמחה בעניני הפעולות והרחבת הרחבתם, או חדשים, חב"ד בתי

ויתחילו  המסובים, את ויזמינו כו', המאורע תוכן על ויכריזו המשקה, קנקני לקבל עתה יגשו וכרגיל,
המסובים. בין מהמשקה שיחלקו עלֿידיֿזה בזה הפעולה את

נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק של אמותיו בארבע וביתֿהמדרש בביתֿהכנסת כאן, שההתחלה ויהיֿרצון
עניני  בהם שמודגש עצמם, וההתוועדויות מהמסיבות החל אלו, פעולות בכל יתירה הצלחה תוסיף דורנו,

ושמחה. "הקהל"

"קהל  - השלימות בתכלית ושמחה "הקהל" עניני את יותר עוד ויזרזו ימהרו אלו שפעולות - והעיקר
במהרה  צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ראשם", על עולם ו"שמחת הנה", ישובו גדול

ממש. בימינו

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

***
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פרשתנו.46) ריש
כז.47) לה, וישלח
ב.48) לז, פרשתנו
ועוד.49) ח. ג, בראשית פירש"י
ואילך).50) קסג (ע' פרשתנו סוף לוי"צ לקוטי
רע"א.51) קצג,
יא.52) ב, יואל
(53.91 הערה דלעיל, בשיחות ראה

ובשוה"ג.54) 55 הערה ס"ו, דלעיל בשיחות ראה
למאי 55) (וא"כ, ממש ומיד תיכף בא צדקנו שמשיח ואף

בפרשת  הזוהר לימוד הרי, – הגלות) בזמן והוראה הלימוד נפק"מ
עוד  לסיים צריכים היו אאמו"ר) בהערות הביאור (וכן השבוע

iptl שנתברר (כפי הגאולה היתה לא עדיין ואז ההתוועדות,
עתה).

רפל"ז.56) תניא
בסופן.57) תמורה הל' רמב"ם ראה
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Î:"'וגו יעקב "וישב - רש"י בפירוש הביאור .

ב  רש"י מתרץ - וגו'" יעקב "וישב הפסוק יתור על `jexהשאלה xe`ia,השאלה את מפרש שאינו (אף
בפסוק. הלשונות לפרטי בנוגע והן הפסוק, תוכן לכללות בנוגע הן כדרכו), בביאור, מיד מתחיל אלא

קצרה, בדרך ותולדותיהם עשו ישובי לך שכתב "אחר רש"י: מפרש - הפסוק תוכן לכללות בנוגע
כל  ארוכה, בדרך ותולדותיו יעקב ישובי לך פירש וכו', נתיישבו היאך לפרש וחשובים ספונים היו שלא

כו'" בהם להאריך המקום לפני חשובים שהם לפי סיבתם, .58גלגולי

(דמאי  אביו מגורי בארץ התיישב שיעקב לנו לספר וגו'" יעקב "וישב הפסוק כוונת אין כלומר,
פתיחת  וגו', יעקב ישובי אלה שנאמר כמו כיֿאם שלפניֿזה), בפרשה נאמר כבר זה הרי קמשמעֿלן,
לסיפור  והתחלה [פתיחה ישוב" לכלל שבאו עד וגלגוליהם ישוביהם ותולדותיו.. יעקב "ישובי סיפור
גם  נאמרו ולכן "שמות"], לספר עד שלאחריֿזה, בפרשיות גם אלא) זו, בפרשה רק (לא שנמשך ארוך,
בארץ  אביו מגורי בארץ יעקב "וישב - בהם" להאריך המקום לפני חשובים שהם "לפי - הדברים פרטי

כנען".

וכו'": בשלוה לישב יעקב ביקש "וישב", בו, נדרש "ועוד - המדרש מדברי רש"י מביא לזה, ונוסף

" (א) הלשונות: פרטי דיוק את גם ומבאר רש"י מוסיף בכללותו, הפסוק תוכן את שמבאר "ayieלאחרי
"ישיבה - מגוריdelyaדייקא "בארץ (ב) ,"eia`- "daiqd" כי ywiaשבגללה - בשלוה" לישב יעקב

אל בשלום "ושבתי בקשתו שנתקיימה `iaבראותו zia"59 יעקב "ביקש לכן אביו", מגורי ל"ארץ שחזר ,
בשלוה". לישב

‡Î שלכן בפשטות, מובן - אחיו") את בצאן "רועה (ולא בצאן" אחיו את רועה "היה בפסוק הביאור .
לפרש. רש"י צריך לא

ביאור שכתוב mrhdובהקדים למה הקדמה בתור - בצאן" אחיו את רועה "היה שיוסף שכתוב למה
הפרשה  ואת 60בהמשך אחיך שלום את ראה לךֿנא בשכם.. רועים אחיך הלוא יוסף, אל ישראל "ויאמר

דבר": והשיבני הצאן שלום

לו" מסר ועבר משם שלמד מה כל חכים.. "בר זקונים", "בן היה יוסף מובן: אינו ואיך 61לכאורה ,
לו  יש מושג איזה בתורה, ועוסק שיושב חכים" "בן - הצאן" "שלום את (גם) לראות לשלחו שייך

הצאן"?! ב"שלום

הרבה  שלמד חכים בן היותו שעם היינו, בצאן", אחיו את רועה "היה יוסף שגם הכתוב מקדים ולכן,
שלום  "את ולדעת לברר יכול ולכן צאן, רועה גם היה - ועבר" משם (יעקב) שלמד מה "כל תורה,

הצאן".

בנוגע  כבר למד חמש' ה'בן שהרי - צאן רועה גם והיה תורה, הרבה שלמד יתכן כיצד לתמוה [ואין
עבר" של ואהלו שם של "אהלו אהלים", "יושב שהיה גדולה 62ליעקב, בקיאות לו היתה זה, עם וביחד ,

במרעה  יעקב הנהגת אודות "ויצא", בפרשת ובפרטיות בארוכה כמסופר צאן, למרעה הקשור בכל ביותר
לא  טרפה גו' שכלו לא ועזיך רחליך עמך, אנכי שנה עשרים "זה המסירות, ובכל כו', לבן צאן ושמירת

מעיני" שנתי ותדד בלילה וקרח חורב אכלני ביום הייתי גו' אליך  ].63הבאתי

רועה) "(היה גם הכתוב מדגיש זה `eigומטעם z`"צאן "רועה היה אילו כי - ולא cal(בצאן)" ,
הצאן שלום את לראות אותו מניחים אחיו היו לא אחיו, עם אחיו mdlyיחד את רועה ש"היה מפני ורק ,

`eigבצאן", mr cgi."הצאן שלום "את לראות לשלחו יעקב היה יכול ,
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מצינו58) ישן sqepוברש"י yexit הפשתני יעקב, וישב "ד"א :
תמה  למעלה, הכתובים האלופים כל ראה יעקב כך וכו', הזה
תולדות  אלה למטה כתיב מה כולם, את לכבוש יכול מי ואמר,

כולם". את ושורף שמכלה מיוסף יוצא ניצוץ וכו', יוסף יעקב
כא.59) כח, ויצא

יגֿיד.60) לז, פרשתנו
ג.61) שם, פירש"י
ובפירש"י.62) כז כה, תולדות
לחֿמ.63) לא, ויצא
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·Î:"אחיו את בצאן "רועה ולא בצאן", אחיו את "רועה הלשון דיוק גם מובן עלֿפיֿזה .

את  בצאן "רועה נאמר היה אילו ועלֿפיֿזה: גו'". בלהה בני את נער "והוא נאמר הפסוק בהמשך
אחיו  עם יחד צאן רועה אחיו", "את גם שמוסיף אלא בצאן", "רועה היא ההדגשה שעיקר היינו, אחיו",
כל  עם (לא נער "הוא - הענינים בשאר ואילו בלבד, הצאן במרעה היא לאחיו ששייכותו משמע היה -

(בלבד). גו'" בלהה בני את כיֿאם) אחיו,

באות אחיו" "את התיבות כאשר "רועהrvn`aמהֿשאיןֿכן המוסגר), `eig(כמאמר z`- בצאן"
"רועה בלבד), הצאן למרעה בקשר רק (לא לאחיו שייכותו יותר `eigמודגשת z` שכתוב ומה (בצאן)",

בלהה" בני עם ש"רגיל פירושו: בלהה", בני את נער .64"והוא

בגלל  - אחיו שלום את לראות שלחו שיעקב הסיפור בהמשך מוסיפה זו הקשר zellkוהדגשה
"רועה בלבד), הצאן במרעה רק  (לא אחיו עם `eigוהשייכות z`."(בצאן)

‚Î:לביתֿדין עדים בין חילוק נתבאר - ברמב"ם היומי בשיעור .

שלא  אףֿעלֿפי שיחה, דרך לא הודיה, בדרך להם ואמר מנה, אצלו לפלוני שיש שנים בפני "המודה
לחזור.. יכול אינו שנים בפני המודה כל עדות.. זה הרי עמו, התובע שאין ואףֿעלֿפי עדי, אתם אמר
אין  אבל עדי. אתם כאומר זה הרי הודיה בדרך האומר שכל שלשה.. בפני הודה אם לומר צריך ואין

כו'" בו להמלך וצריכין לו, ותנו וחתמו כתבו להם אמר אלאֿאםֿכן .65כותבין,

במקום  מעצמם יושבין שהיו שלשה של "ביתֿדין - לביתֿדין בנוגע אבל סתם, לעדים בנוגע זה וכל
כותבין  אלו הרי בפניהם, והודה ובא הנתבע אצל שליח ושלחו בפניהם, וקבל התובע ובא להם, הקבוע

דינו" לבעל .66ונותנין

מהֿשאיןֿכן  דוקא, להם" הקבוע "במקום לישב שצריכים - מיוחד תנאי ישנו לביתֿדין בנוגע והנה,
צריכים - הדין את לפסוק שצריכים ביתֿדין בפשטות: - הדבר וטעם zrcdבעדים. aeyi עליהם ולכן ,

ישוב  נוגע לא - שמעו או שראו מה להעיד רק שצריכים עדים, מהֿשאיןֿכן להם, הקבוע במקום לישב
.67דעתם 

„Î ביתֿדין אצל גם שייך - להם הקבוע במקום לישב צריכים שביתֿדין – זה דין האם לחקור, ויש .
בניֿנח. של

של  וחשיבות גדר יש העולם אומות של לפסקיֿדינים שגם מצינו מסויימים, שבענינים - ובהקדמה
תורה  עלֿפי הדינים 68"דין" על הציווי שהרי עצמם, העולם לאומות בנוגע - עיקר זה וגם ועוד .

בניֿנח  שנצטוו "להושיב 69(מהמצוות הוא כו'70) ושופטים" .71דיינין

והחקירה: השאלה וביאור

הדברים הרי גיסא, ונבון"xnegeÎlwמחד חכם "עם ישראל בני ומה ביתֿדין,72: ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
אֿל" בעדת נצב ד"אלקים הסיוע להם -73שיש הדעת ישוב בשביל להם הקבוע במקום לישב צריכים ,

העולם אומות הדעת.dnkeÎdnkÎzg`Îlrדייני ישוב לצורך קבוע במקום לישיבה שזקוקים
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עה"פ.64) פירש"י
ה"אֿב.65) פ"ז ונטען טוען הל'
ה"ג.66) שם
עדות 67) הל' (רמב"ם בניֿדעת להיות צריכים שבוודאי ואף

ראו  מה והבנה לידיעה בנוגע רק זה הרי – ואילך) ה"ט פ"ט
מידי. לא ותו וכו', עדותם תוכן ושמעו,

וש"נ.68) דינא. דמלכותא דינא ערך תלמודית אנציק' ראה
ואילך.69) סע"א נו, סנהדרין
ספ"ט.70) מלכים הל' – הרמב"ם לדעת
"ויקחו 71) – אזלינן) (דמינה וישלח לפ' מהשייכות ולהעיר

כה), (לד, זכר" כל ויהרגו גו' חרבו איש גו' ולוי שמעון גו'
וידעו  ראו והם גזל שכם שהרי הריגה, שכם בעלי כל ש"נתחייבו
"עכרתם  ל) (שם, יעקב שאמר ומה שם). (רמב"ם דנוהו" ולא
הריגה) נתחייבו שכם שבני (אף וגו'" מספר מתי ואני גו' אותי
תקיפה  ישראל שיד בזמן אלא אינו זה שחיוב משום זה הרי –
יש  מספר", מתי ש"אני ומכיון ה"ו), פ"י ע"ז הל' רמב"ם (ראה
חיוב  ואין גו'"), והכוני עלי ("ונאספו כו' נפשות סכנת בכך

זה. בשביל בסכנה עצמו להעמיד
ד.72) ו, ואתחנן
ה"ח.73) פכ"ג סנהדרין הל' רמב"ם א. פב, תהלים
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סברא יש גיסא, לאידך לדיניjtidlאבל, לכוון שצריכים מכיון ישראל, שדייני -dxezd ורצונו (חכמתו
במקום  שישבו עלֿידיֿזה גם כולל השלימות, בתכלית הדעת ישוב אצלם שיהיה ביותר נוגע הקב"ה), של
יכולים  עולם", של "ישובו גדרי מצד אלא אינם שדיניהם העולם, אומות דייני מהֿשאיןֿכן להם, הקבוע

להם. הקבוע במקום יושבים אינם אם  גם לדון

‰Î ובדוגמת עלֿדרך הוא לביתֿדין עדות שבין שהחילוק - הענינים בפנימיות ולבאר להוסיף ויש .
לגאולה: גלות שבין החילוק

כדכתיב  הזה, בזמן ישראל של עבודתם כללות על קאי - העדות אינון 74ענין "אלין עדי", "אתם
מציאותו 75ישראל" על כביכול, מעידים, הם הרי בעולם, אלקות והמשכת גילוי נעשה שעלֿידם דמכיון ,

הקב"ה  .76של

שלא  מסירתֿנפש, מתוך מצוות ומקיימים תורה לומדים ישראל שבני – הגלות בזמן יתירה ובהדגשה
הזקן  רבינו ובלשון כו', והרדיפות הקשיים והעיכובים, המניעות כל על להתגבר אלא בעל 77להתפעל -

לידי  כשבאים ה'.. קדושת על נפשם מוסרים ישראל ופושעי שבקלים קל ש"אפילו - והגאולה השמחה
נמצא, - העולם אומות לעיני גם כל, לעין גלוי באופן נעשה זה שכל ומכיון כו'". אמונה בדבר נסיון

יתברך. רצונו קיום על נפשם שמוסרים כך, כדי עד הקב"ה, על עדות של ענין שזהו

של ענין הוא זה כל של zecrוהנה, פסקֿדין ואילו בפועל oicÎziaבלבד, הדבר נקבע (שעלֿידיֿזה
יהיה - בשר ealÎcizrl`ממש) כל וראו ה' כבוד "ונגלה ממש, בפועל העולם במציאות שינוי יהיה שאז ,

דיבר" ה' פי כי העולם 78יחדיו לאומות בנוגע גם כולל לעבדו 79, גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז ,
אחד" .80שכם

הזה  השלימות "תכלית שהרי - להם הקבוע במקום ביתֿדין ישיבת ענין את גם לבאר יש ועלֿפיֿזה
הגשמי" הזה בעולם ברוךֿהוא איןֿסוף אור גילוי שהוא המתים, ותחיית המשיח ימות באופן 56של הוא ,

נעשה התחתון הזה שלdxicשעולם באופן דייקא, "דירה" יתברך , mewnלו zeriaw.

ÂÎ משך זמן כל ועבודתינו "מעשינו עלֿידי היא יתברך" לו ה"דירה שעשיית שמכיון לומר, ויש .
בבחינת 56הגלות" הזה עולם נעשה הזה בזמן גם הרי העתידה), בגאולה הוא ממש בפועל הגילוי (ורק

להיות  שצריכה הגאולה אודות פסקֿדין – ולכלֿלראש פסקֿדין, של ענין כבר שייך ולכן קבוע, מקום
ומיד. תיכף

גם  כבר שסיימו כך, כדי עד ועבודתינו", ד"מעשינו הענין כללות נסתיים שכבר אלו, בימינו ובפרט
אדמו"ר  מו"ח כ"ק (בלשון הכפתורים" "צחצוח האמיתית 81את הגאולה להיות שצריכה בוודאי הרי ,(

ממש בפועל cineוהשלימה skiz.

אומרים  כו', לגאולה וראויים מוכנים לא שעדיין וטוען - מ"שפיץֿחב"ד" היפך - מישהו בא וכאשר
" שכבר בתורה ברור פסקֿדין ישנו - אלו? בענינים מתערב אתה מה אותך? שואל מי oiviwdלו: lk elk"82,

הוא החסרון - ואדרבה הקיצין! סיום גם אלא הגלות, סיום רק ראויים jaלא לא שעדיין חושב שאתה ,
daeyzוכו', dyrz.צדקנו משיח לביאת ומוכנים שראויים אתה גם תראה ואז ,

בצרה" אנכי ד"עמו הענין במקום הרי - האחרונים הגלות ברגעי בצרת 83וגם מצטער (שהקב"ה
הרחבה 84גלותם  של במצב נמצאים שישראל היינו, בהרחבה", (ישראל) אנכי הקב"ה) (עם "עמו נעשה ,(
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יו"דֿיב.74) מג, ישעי'
א.75) פו, זח"ג
וש"נ.76) .190 ע' חי"ט לקו"ש ראה
א).77) כה א. (כד, פי"חֿיט תניא
ה.78) מ, ישעי'
"שעולם 79) רפי"ב) מלכים (הל' הרמב"ם לדעת גם שהרי,

גדי  עם ונמר כבש עם זאב וגר בישעי' שנאמר וזה נוהג, כמנהגו
– המשיח) דימות הראשונה בתקופה (עכ"פ וחידה" משל ירבץ,

על זה עכו"ם `r"deקאי רשעי עם לבטח יושבין ישראל "שיהיו
האמת". לדת כולם ויחזרו . .

ספי"א.80) מלכים הל' רמב"ם ט. ג, צפני'
תרפ"ט.81) שמח"ת שיחת
ב.82) צז, סנהדרין
ב.83) ג, שמות פירש"י א. טז, תענית טו. צא, תהלים
ג.84) ל, נצבים פירש"י ראה
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לפניו  והדר "הוד הרי יתברך", לו "דירה שעושים דמכיון - הקב"ה עם יחד בשלוה") ("לישב והתיישבות
במקומו" וחדוה ישראל.85עוז אצל גם כן נעשה ולכן ,

הלאה, וכן כו'", והברכה "הבינה עולמים", לחי והאמונה "האדרת התפילה: בנוסח שאומרים ובלשון
עולמים". לחי והתפארת התהילה וכו', והקדושה "הקריאה עד האל"ףֿבי"ת, אותיות בכל

לחי  והקדושה "הקריאה להאמור (בהמשך והקדושה" ב"הקריאה נתפרסם זה שבדורנו לאחרי ובפרט
" דורנו: נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של קורא" ה"קול לשון") על נופל "לשון אשר xzl`lעולמים",

dle`bl" שיהיה נתינתֿכח עם ביחד ,"daeyzl xzl`l הרמב"ם (כפסקֿדין נגאלין" הן "מיד שאז ,"86,(
אענה" ואני יקראו ש"טרם ועד ממש, כפשוטו ברמב"ם 87"מיד" ההלכה לפני 88(כהמשך שעוד היינו, ,(
צדקנו! משיח בא נוספת), (פעם מתי" "עד שצועקים

נסתיימה  שכבר היינו, כנען", בארץ אביו מגורי בארץ יעקב "וישב - השבוע בפרשת הכתוב ובלשון
ולהשתכר  להרויח כדי ממון.. שיפזר סוחר.. פירושו "כנען כנען"(בקדושה), ד"ארץ כך..89העבודה ..

ניצוצות  כל מתבררים גלות.. בבחינת השכינה התלבשות שעלֿידי לסוחר.. בגלות נמשלה כנסתֿישראל
יראו  בעין עין כי ה', כבוד ונגלה הארץ, מן אעביר הטומאה רוח ואת וכו', המות בלע להיות הקדושה..

השלימות.90וגו'" בתכלית בשלוה", "לישב יעקב", "וישב ואז ,

בחינת  ודוגמת מעין דרעוין", ד"רעוא בזמן נמצאים גופא, "וישב" פרשת השבתֿקודש שביום ובפרט
לעתידֿלבוא  שיתגלה התענוג ֿ 91פנימיות לעתיד ממש, התענוג פנימיות לגילוי ביותר מסוגל זמן -

.92לבוא 

צדקנ  שמשיח - ממש תשמ"ח,ובפשטות אלפים ה' שנת וישב, פרשת הזה, השבתֿקודש ביום בא ו
עין" כהרף המקום עיכבן ממש.93ו"לא ומיד תיכף ,

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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כז.85) טז, דה"א
ה"ה.86) פ"ז תשובה הל'
כד.87) סה, ישעי'
ז.88) הלכה
היתר 89) בענין גו' תלוה כסף אם בדרושי מהמבואר להעיר

נעשה  שעי"ז בגוף, הנשמה ירידת על דקאי – למעלה עיסקא

ועוד). תרכ"ט. תרכ"ז. תלוה כסף אם (ד"ה כו' הריוח
שם.90) תו"ח – ובארוכה פרשתנו. ריש תו"א
ועוד.91) בסופו. תרס"ו המשך ראה
ובכ"מ.92) בסופו. שה"ש לקו"ת ראה
מא.93) יב, בא ופירש"י מכילתא
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לפניו  והדר "הוד הרי יתברך", לו "דירה שעושים דמכיון - הקב"ה עם יחד בשלוה") ("לישב והתיישבות
במקומו" וחדוה ישראל.85עוז אצל גם כן נעשה ולכן ,

הלאה, וכן כו'", והברכה "הבינה עולמים", לחי והאמונה "האדרת התפילה: בנוסח שאומרים ובלשון
עולמים". לחי והתפארת התהילה וכו', והקדושה "הקריאה עד האל"ףֿבי"ת, אותיות בכל

לחי  והקדושה "הקריאה להאמור (בהמשך והקדושה" ב"הקריאה נתפרסם זה שבדורנו לאחרי ובפרט
" דורנו: נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של קורא" ה"קול לשון") על נופל "לשון אשר xzl`lעולמים",

dle`bl" שיהיה נתינתֿכח עם ביחד ,"daeyzl xzl`l הרמב"ם (כפסקֿדין נגאלין" הן "מיד שאז ,"86,(
אענה" ואני יקראו ש"טרם ועד ממש, כפשוטו ברמב"ם 87"מיד" ההלכה לפני 88(כהמשך שעוד היינו, ,(
צדקנו! משיח בא נוספת), (פעם מתי" "עד שצועקים

נסתיימה  שכבר היינו, כנען", בארץ אביו מגורי בארץ יעקב "וישב - השבוע בפרשת הכתוב ובלשון
ולהשתכר  להרויח כדי ממון.. שיפזר סוחר.. פירושו "כנען כנען"(בקדושה), ד"ארץ כך..89העבודה ..

ניצוצות  כל מתבררים גלות.. בבחינת השכינה התלבשות שעלֿידי לסוחר.. בגלות נמשלה כנסתֿישראל
יראו  בעין עין כי ה', כבוד ונגלה הארץ, מן אעביר הטומאה רוח ואת וכו', המות בלע להיות הקדושה..

השלימות.90וגו'" בתכלית בשלוה", "לישב יעקב", "וישב ואז ,

בחינת  ודוגמת מעין דרעוין", ד"רעוא בזמן נמצאים גופא, "וישב" פרשת השבתֿקודש שביום ובפרט
לעתידֿלבוא  שיתגלה התענוג ֿ 91פנימיות לעתיד ממש, התענוג פנימיות לגילוי ביותר מסוגל זמן -

.92לבוא 

צדקנ  שמשיח - ממש תשמ"ח,ובפשטות אלפים ה' שנת וישב, פרשת הזה, השבתֿקודש ביום בא ו
עין" כהרף המקום עיכבן ממש.93ו"לא ומיד תיכף ,

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר [כ"ק

•
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כז.85) טז, דה"א
ה"ה.86) פ"ז תשובה הל'
כד.87) סה, ישעי'
ז.88) הלכה
היתר 89) בענין גו' תלוה כסף אם בדרושי מהמבואר להעיר

נעשה  שעי"ז בגוף, הנשמה ירידת על דקאי – למעלה עיסקא

ועוד). תרכ"ט. תרכ"ז. תלוה כסף אם (ד"ה כו' הריוח
שם.90) תו"ח – ובארוכה פרשתנו. ריש תו"א
ועוד.91) בסופו. תרס"ו המשך ראה
ובכ"מ.92) בסופו. שה"ש לקו"ת ראה
מא.93) יב, בא ופירש"י מכילתא

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו מלאכת

שמים מוה"ר ראובן צבי יהודא שי'

שלום וברכה!

... ת"ח ת"ח על מ"ש במכתבו רשימת ספרי אא"ז נ"ע בעה"מ ספר שעה"כ וכו' הר"ד לאוואוט 

עם הגהותיו, ועל גליון כת"י שלו - ושייך לשעה"כ - שמצא בתקוני זהר שמצרף, ות"ח על תשורה זו. 

הגהות  רק  זה  גם את הספרים שמזכיר במכתבו, אף אם  לכאן  ישלח  הוא  רק באפשרי  ובודאי אם 

ידו. ומובן שאשלח תמורתם ספרים אחרים מספרי קה"ת כפי הדרוש באותו  קצרות, אם הם כתב 

המקום שנמצאים ספרים הנ"ל.

... ובברכת חנוכה שמח.

נ"ב: מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה לא כבר, שבטח יזכה בתוכנו את הרבים.
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הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק  ראה 1מן נא לך ליוסף): (ישראל לו "ויאמר
מצטט  שכמה", ויבא וישלחהו... אחיך... שלום את
מוכן  "מקום ומפרש: שכמה", "ויבא המילים את רש"י

ג'. בסעיף כדלהלן לפורעניות...",

שבגללו  מקרא, של בפשוטו הקושי מהו להבין: יש
מוכן  "מקום הוא ששכם לפרש רש"י צריך

?2לפורעניות..."

המפרשים  כן 3יש  לפני כבר שנאמר שכיון "הלא 4,
רועים שוב mkyaאחיך לציין מוכרחה התורה אין ,"

שמה"dnky"ויבא "ויבא נאמר אילו היה ודי ,"5.
"ויבא הפסוק בכך dnkyמהדגשת שהכוונה מובן, "

"שכם  לפורעניות".6היא המוכן מקום הידועה,

כי: רש"י, כוונת את כך לבאר קשה הפשט לפי אך

מוצאים  שהתורה7(א) מקומות על zxfegבמספר
"שם", במילה מסתפקת ואינה מקום, של שמו

בפרשתנו  ויהי 8ולדוגמא הסהר... בית אל "ויתנהו :
כלxdqdבבית9שם  את בבית ... אשר האסירים

xdqd ברורה באמירה קושי אין הפשט לפי כלומר, ."...
בשנית. המקום שם בהזכרת

היה  צריך הוא רש"י, אצל הקושי זהו אם (ב)
בפסוק זאת הלא mcewd10להסביר ישראל... "ויאמר –

לכאורה, צורך, אין שם שכבר בשכם...", רועים אחיך
"רועים שהם לפני mkyaלהזכיר נאמר כבר שהרי ,"

בשכם"11כן  אביהם צאן את לרעות אחיו ,12"וילכו

נאמר  אילו היה די כאן אל 13וגם ואשלחך "לכה
וכדומה. אחיך",

ב"דיבור  לצטט רש"י היה צריך זה, לפי (ג)
המילה  ללא "שכמה", המילה את רק המתחיל"

"ויבא".

.·
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אחרים  היא 14מפרשים רש"י שכוונת מסבירים,
"ויבא  במילים בכלל צורך יש מה לשם להסביר

שבו  המקום את לציין חשוב מה לשם – שכמה"
שחשוב  רש"י, מפרש כך ועל – איש..."? "וימצאהו

מוכן  "מקום הוא שכם כי המקום, את לציין

לפורעניות...".

מסופר  הרי בפשטות: מובן אינו זה פירוש גם אך

את  אליהם שלח ויעקב בשכם, היו יוסף שאחי בתורה
אל  הלך שיוסף מספרת שהתורה מובן הרי יוסף,

נשלח  שלשם לשכם.15המקום –
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יד.1) לז, פרשתנו
דרך 2) ט) ו, (הושע מלשון שכמה כמו שכמה "דדריש כאן ברע"ב

כאן), טוב שכל מדרש (וראה פורעניות" לשון שהוא שכמה ירצחו
המלה  ממשמעות לי' דנפקא לדרך: בצידה גם (הובא מהרא"י ובביאורי
מוכן  חלוקה וכל ויחי.. בפ' כדפרש"י הוא חלק לשון דשכם גופי'..)
השם  לדרוש בפשש"מ הכרח צ"ל א) הפשט: ע"ד אבל – לפורעניות
– לפורעניות" מוכן "מקום פירש לא שרש"י – גופא בנדו"ד [וכדמוכח
לא  – כו' חלוקה ושכל ודויחי דהושע הכתובים ב) יבֿיג], פסוק לעיל

בפרש"י. כלל נרמזו
כאן.3) בלולה מנחה וראה ועוד. טוב דבק גו"א, רא"ם,
יג.4) פסוק
היא 5) מיותרת בסופה.. בה"א שכמה כתב למה כאן: האורה ובלבוש

עיי"ש. כו', לשכם ויבא כמו משמעו הי' ג"כ שכם דויבא
שם.6) לבוש וראה הרא"ם. לשון
המקומות 7) ברוב כי – (6 (שבהערה הלבוש תירוץ על קשה ועד"ז

הלמ"ד) (או הה"א בלעדי גם בתחלתה), למ"ד (או בסופה ה"א שנאמר
(ויבא) כמו משמעו יח.l"הי' לג, וישלח פרש"י וראה ."..

כט.8) פסוק בדותן. וימצאם יז: פסוק לקמן וראה כֿכב. .n"kaeלט,
שאומר9) אלא ב"שם", מסתפק שלא בלבד זו שלא –mdipyהיינו

"xdqd ziaa my!"
לפורעניות.10) מזומן מקום בשכם, יב: פסוק לעיל טוב ובלקח
יב.11) פסוק
שאחי 12) הכתוב מספר למה ובהקדים: לתרץ, אפשר שבזה אלא

רועים היו שלח mkyaיוסף למה התמי': מתורצת שבזה – והביאור ?*
יוסף את `eigיעקב mely z` ze`xl צאן רעיית כל והרי, – עתה דוקא

(לו, לעיל וראה רבות. צאן ליעקב שהיו ובפרט מהעיר. מקום בריחוק היא
רועים  שהיו ההדגשה ע"י זה ומתורץ מקניהם. מפני גו' יכלה ולא ז):

mkyaכמסופר ובניו ליעקב סכנה מקום שהי' ,lirl וראה ל. לד, (וישלח
(ראה  במפרשים כמ"ש שלומם, לראות שלחו כו' הדאגה ומצד ה) לה, שם
ועוד). רלב"ג חזקוני, רשב"ם, זקנים, הדר בעה"ת ברבותינו הובא ראב"ע
בלשון  שמודגש [וי"ל לפרשו שאי"צ כ"כ הוא פשוט רש"י שלשיטת וי"ל

" גופא –ld`הכתוב מיותרת] "הלא" תיבת דלכאורה – גו'" אחיך
"לכה יעקב (בדברי כאן גם הכתוב מוסיף "אחיך jgly`eולכן גו'")

".mkyaרועים
שזה13) awriואף ixacn לא בפשטות הרי – הכתוב) סיפור (ולא

להסיפור. שנוגע מה כ"א הדיבור פרטי כל בתורה נכתבו
(להט"ז).14) דוד דברי בשפ"ח. הובא מהרש"ל
כאן.15) אוה"ח וראה ועוד. ה. כח, תולדות י. כד, שרה חיי ראה

.'a sirq onwl c"r .miaezkd jxc oky l"i ik ± dpi` ynn `iyew (*
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שבהמשך  בפסוקים מכך: היה 16יותר כיצד מסופר
אנכי  אחי ש"את ל"איש" ואמר בשדה" "תועה יוסף

האיש ו"ויאמר dfnמבקש", erqp שלצורך ומובן – "...
הגיע  שיוסף תחילה לציין הכרחי הסיפור המשך
"תועה  – ההמשך מתאים לא לאו, שאם לשכם,

ו"נסעו מבקש" אנכי אחי ".dfnבשדה...

.‚
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שם  השבטים, קלקלו "שם ואומר: ממשיך רש"י
שנאמר  דוד, בית מלכות נחלקה שם דינה, את 17עינו

שכמה". רחבעם וילך

להבין: וצריך

מהו בפירוש xcq(א) המוזכרות ה"פורעניות"
היה דינה" את "עינו המאורע ש"קלקלו iptlרש"י?

לפי  להזכירם רש"י היה צריך ולכאורה, השבטים",
התרחשותם  .18סדר

הוא  זה רש"י לפירוש המקור מכך: יותר (ב)
תנחומא 19בגמרא  מוזכרים 20ובמדרש אכן ושם ,

דינה" את "עינו – התרחשותם סדר לפי האירועים
מדוע – ראשון הסדר?dpynמוזכר את והופך רש"י

(אחיו) מכרו "בשכם נאמר ובתנחומא בגמרא (ג)
מדוע – יוסף" "שם dpynאת ואומר הסגנון, את רש"י
השבטים"? קלקלו

לענין  מתאים "קלקול" הביטוי להיפך: ולכאורה,
כן  לפני רש"י שאומר כפי חמור, ראובן 21שאינו על

בשעת כאן dlwlwdש"אפילו ואילו בכור". קראו
על sqeiמדובר zxikn חמור ענין ומדוע 22שהוא ,

"שם בביטוי רש"י בלבד?elwlwמסתפק השבטים"

הנביאים, בספרי נמצא "וילך iptl(ד) הסיפור

שהתרחש  פורענות של נוסף ענין שכמה", רחבעם
ירובעל בן אבימלך "וילך את dnky...bexdieבשכם:

פורענות23אחיו..." מזכיר רש"י אין מדוע –ef24?

של  פורענות זו היתה שלא מפני שזאת לומר אין
היה  דינה" את "עינו של הענין גם הרי כי ישראל, כלל

פרטי. ענין

גם  התרחשו שבשכם מוצאים, שני מצד (ה)
שמציין כפי טובים, okכברi"yxמאורעות iptl25,

שמסופר  וכפי התורה", שבועת ישראל "קבלו שבשכם
על 26בנביאים  ישראל עם ברית בשכם כרת שיהושע

 ֿ מהקדוש אברהם שמע שם והמצוות. התורה קיום
ארץ  "בשורת ואת הזרע" "בשורת את ברוךֿהוא

לפי27ישראל" ההכרח מהו ואםֿכך, .`xwn ly eheyt,
לפורעניות? דוקא המוכן מקום הוא ששכם

.„
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"מכרו  ולא השבטים", קלקלו "שם רש"י לשון את
לפי  כאן נוהג שרש"י להסביר, ניתן יוסף", את (אחיו)

התורה: על בפירושו שיטתו

דותינה" "נלכה המילים "לבקש 28על רש"י: מפרש
מקום  שם פשוטו ולפי בהם, שימיתוך דתות נכלי לך

פשוטו". מידי יוצא מקרא ואין שמביא xg`lהוא
מידי ipyרש"י יוצא מקרא "ואין מוסיף הוא פירושים,

אחרים  במקומות כלל מצוי אינו זה ודבר פשוטו",
ולפי  "אגדה" (לפי פירושים שני רש"י מביא שבהם

להסביר  היא בכך רש"י כוונת לפי 29"פשוטו"). שגם ,
ודותן oey`xdהפירוש פשוטו", מידי יוצא מקרא "אין

המפרשים  כדברי כלומר, מקום". "שם במילים 30הוא ,
נכללים דותינה" ענינים:ipy"נלכה
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טזֿיז.16)
(17) הכתוב רש"י הביא לא למה וצע"ק א. י, )eiptlyדה"ב

מביא  (ב) פרשתנו ובתנחומא א*. קב, כבסנהדרין – א יב, דמלכיםֿא
להדגיש  הוא ואולי כה). שם, (מ"א גו'" שכם את ירבעם "ויבן הכתוב

(ובפרט שגם  לפורעניות מוכן מקום שהוא שמורה "שכמה" נאמר שם
.(6 הערה דלעיל הלבוש לפירוש

מתאים 18) (א) לכאורה: הרי – הזמנים סדר לפי שאינו ע"ז ונוסף
בפועל שהייתה בפורעניות להתחיל יוסף iptlיותר ומכירת שכמה ויבוא

מקום הוא זה שמשום – דינה" את "עינו –oken)xakn(ב) לפורעניות. (
אירע דבשכם לומר שייך iptnאין sqei zxikn מוכן מקום שהוא

(שהוא ע"ז הראשונה והראי' אירע okenלפורעניות, שם כי – לפורעניות)
יוסף! דמכירת הפורעניות

שם.19) סנהדרין

שם.20)
ראובן.21) חטא שלא הב'): (בפי' כב שם, ובפרש"י כג. לה, וישלח
יז):22) נ, (ויחי הכתוב גו'.rytובלשון אחיך
הקאפיטל.23) בכל ועיי"ש ואילך. א ט, שופטים
אלא 24) – שם. ותנחומא בסנהדרין הובא לא למה להקשות יש וכן

ע"ד צ"ל בפרש"י .hytdשהתירוץ
ל.25) יא, ראה פרש"י גם וראה ו. יב, לך
ואילך.26) ל ח, שם וראה ואילך. א כד, יהושע
(27" שנאמר  הראשונה פעם שזו ולהעיר ז. שם, לך רש"י xie`לשון

אברם". אל ה'
יז.28) פסוק לקמן
שם.29) דוד בדברי כמ"ש
שם.30) אברבנאל וראה שם. דוד דברי שם. רמב"ן

.i"dcc aezkd `aed `xnba mby `qxib `ian my oixcdpql q"wcae (*
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משכם  הלכו יוסף אחי – הוא" מקום "שם (א)
לך  "לבקש היתה הליכתם (ב) דותן, ששמו למקום

דתות...". נכלי

התורה, על בפירושו רש"י שיטת שלפי יוצא, מכך
מקרא, של פשוטו בשכם l`לפי יוסף מכירת ,31היתה

(לפי בדותן יכול ipyאלא רש"י אין ולכן הפירושים).
"בשכם  – ובתנחומא בגמרא שנאמר כפי כאן, לומר

exkn."יוסף את (אחיו)

על זו,xnbd32`בפירושו שאלה רש"י מתרץ
לשכם  הסמוך כפר היינו בקרא דכתיב "ודותן ומפרש:

שכם  עלֿשם עליו 33ונקראת דנין שהיו כמדרשו או .
אחר  במקום מבאר שהוא (וכפי שלפי 34להרגו" ,

"דותן לפי`dpiהמדרש אבל – של eheytמקום")
הוא" מקום "שם דותן ששכם 35מקרא, לומר ואין .

הפורענות  מפני לפורעניות" "מוכן מקום תהיה
כיון וכן: לשכם, הסמוך בכפר ybcenyשהתרחשה

מקום שזהו "`xgבתורה –dfn erqp"דותינה נלכה ...
"כפר  זה היה מקרא של פשוטו שלפי לומר קשה –

" אשר לשכם", mkyהסמוך my lr z`xwp"36,

זה  אין השבטים", קלקלו "שם רש"י מפרש ולפיכך
קלקול. של יותר קל ענין אלא המכירה, ענין

היתה לא יוסף מכירת אם להבין: יש אלא myאך ,
קלקלו  "שם באמרו רש"י מתכוין למה בדותן,

השבטים"?

.‰

ÛÒÂÈ ¯Â·Ú "˙ÂÚ¯ÂÙÏ ÔÎÂÓ ÌÂ˜Ó"

הוא: זה לכל ההסבר

"מקום  חז"ל מאמר שמשמעות נראה, בפשטות
היה  אשר למקום הגיע שיוסף היא, לפורעניות" מוכן

לפורעניות" 37illk"מוכן ote`a שמפורטות כפי ,
לו  גם אירעה ולכן שם, שהתרחשו הפורעניות בהמשך

מכירתו. – פורענות

להבהיר, של ly`כדי המשמעות לגבי כוונתו זוהי

סדר  את רש"י משנה לפורעניות", מוכן "מקום
השבטים", קלקלו "שם את תחילה ומזכיר הפורעניות,
מסופר  שאודותיו "פורעניות" של המאורע זהו שאכן,

o`k– יוסף לגבי אלו, בפסוקים ,

מוכן  "מקום של שמשמעותו רש"י מבהיר ובכך
לגבי דוקא – הפרט לגבי דוקא היא ,sqeiלפורעניות"

התחילה  לשכם בהגיעו כלומר, למכירתו. ובקשר
כדלהלן  השבטים", קלקלו "שם כי לפורענותו, ההכנה

ו'. בסעיף

שמציין  האחרות הפורעניות שתי שגם מובן ומזה
בית  מלכות נחלקה שם דינה, את עינו ("שם רש"י
עבור  פורענות מקום שכם של להיותה קשורות דוד...")

sqei.'ז בסעיף כדלהלן ,

.Â

˙ÂÚ¯ÂÙ‰ ˙ÏÈÁ˙ Y ÌÎ˘

ז  לפירוש על ההכרח המתעורר הקושי הוא ה
שכמה": –"ויבא רש"י שמצטט המילים

מסתיים  וישלחהו..." לך... לו "ויאמר שהפסוק מזה
פירוט  מתחיל הבא בפסוק ורק שכמה", "ויבא במילים
– איש..." "וימצאהו – שם התרחש אשר הסיפור
בסיפור  עיקרי פרט היא לשכם יוסף ביאת שעצם מובן,
ענין  היתה לא לשם ביאתו כלומר, יוסף, מכירת של

שהוא לדעת חשוב אלא לשם.ribdשולי,

בשכם, אז היו לא כבר יוסף אחי להבין: וצריך
היתה  כך, ואם ג', בסעי' לעיל כאמור בדותן, אלא
בדותן. לאחיו בדרכו במעבר רק לשכם יוסף של ביאתו
על  לספר יש הסיפור המשך שלצורך נניח אם אף

חשוב מדוע – לשכם יוסף של את cixtdlביאתו
לעצמו  כענין לשם לכתוב 38ביאתו היה אפשר ?

מיותרת  לכאורה, והנה...". בשכם איש "וימצאהו
" שכמה".aie`ההדגשה

מוכן  מקום שכמה, "ויבא רש"י אומר כך על
שם יוסף elwlwלפורעניות של ביאתו השבטים...":
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(31" לב) (כד, יהושע edeapbבפרש"י mkyn מרז"ל ע"פ [והוא כו'"
כ"כ  מדייק אינו לנ"ך פרש"י פעמים, כמה כמדובר אבל – ב] יג, סוטה
כב) (מח, ויחי מפרש"י ולהעיר עה"ת. בפירושו כמו – הפשט ע"ד שיהי'
אין  ולפ"ז – כו'" שכם זו ואיזו בה שתקבר נחלה לך נתתי אני "וגם
להקושיא  מקום אין מעיקרא כי כו'", גנבוהו "משכם לתירוץ הכרח

בשכם". (שקברו) שנא "מאי שם) (שבסוטה
בשכם.32) ד"ה שם סנהדרין
שלא 33) (וצע"ק יז פסוק לקמן גו"א שם. סנהדרין רמ"ה ביד וכ"ה

שם). סנהדרין מפרש"י הביא

מכרוהו.34) משכם ד"ה ב יג, סוטה
שם.35) רמ"ה יד גם וראה
דותינה36) מקום ויהי' יז: פסוק לקמן `xgוברא"ם fegna וראה .

כאן. תו"ת
(37c"r חדא"ג וראה כו'. מגדלת ארץ יש יח): (יג, שלח פרש"י

שם. סנה'
[דלא 38) – רש"י מפרש חברון" מעמק "(וישלחהו) שגם ולהעיר

כו' עמוקה "מעצה – שם)] לדוד משכיל (ראה קמ"ל מאי כי – כפשוטו
זרעך". יהי' גר כי כו' שנאמר מה לקיים
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ענין  זהו אלא מכירתו, בסיפור שולי פרט אינה לשכם
שבו המקום זהו – כשלעצמו פורענותו,dligzdחשוב

" elwlwכי my יוסף מכירת אמנם, השבטים...":

אירע  כבר השבטים "קלקול" אך בדותן, רק התבצעה
ולהכין  לחשוב התחילו כבר הם שם בשכם: בהיותם

פורענותו  "39את –ywaljl שימיתוך דתות נכלי
בהם".

.Ê

ÛÒÂÈ È¯·„ „‚Î ÌÎ˘· ÛÒÂÈÏ ˙ÂÈÚ¯ÂÙ ˘ÂÏ˘
ÂÈÁ‡ ÏÚ

שת  של את הקשר עינו ("שם האחרות הפורעניות י
שכם  של להיותה דוד...") בית מלכות נחלקה שם דינה,

הוא: יוסף עבור לפורעניות" מוכן "מקום

הסביר כבר okרש"י iptl40 מגיד "היה שיוסף ,

בבני  ומזלזלין החי מן אבר אוכלין שהיו לאביו

העריות, על וחשודים עבדים לקרותן השפחות
ועל  וישחטהו... – החי מן אבר על לקה. ובשלושתן

ותשא...". – העריות... ועל נמכר... לעבד – דבה...

(א) – ענינים בשלושה כרוך יוסף של שעונשו כיון

לקרותן  השפחות בבני מזלזלין (ב) החי, מן אבר

ששכם, לומר, יש – העריות על חשודים (ג) עבדים,
היתה dlgzddeשבה dpkdd היא ועונשיו, פורענותו של

– לפורעניות" "מוכן פורעניות,dyelylמקום סוגי
אחיו: כנגד יוסף שבדברי הענינים לשלושת במקביל

דתות  נכלי לך "לבקש השבטים קלקול מצד
jeziniyשל ענין – mincבהם" zekity זוהי –

נזהרים  אינם שאחיו יוסף דברי על לפורענות "הכנה"
החי  מן את 41באבר עינו "שם מצד וישחטהו...; –

שהם 42דינה" דבריו על לפורענות "הכנה" זוהי
נחלקה  "שם ומצד ותשא...; – העריות" על "חשודים
במלכות  זלזול על המצביע מאורע דוד", בית מלכות
יוסף, בן אפרים שמשבט ירבעם ובאמצעות דוד, בית
השפחות  ב"בני זלזול על לפורענות "הכנה", זוהי

נמכר... לעבד – עבדים" לקרותן

בסעיף  דלעיל השאלות מאליהן מתורצות זה לפי
נוספות, פורעניות בשכם שארעו שמוצאים כך על ג'
שכם  מקרא, של פשוטו לפי כי – טובים אירועים וכן

יוסף  לגבי רק לפורענות מוכן מקום כן 43הוא לא אך ,
הברית  נכרתה שם כאשר ובמיוחד ישראל, כלל לגבי

והמצוות. התורה קיום על ישראל כל עם יהושע של

(f"lyz ayie t"y zgiyn)
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העצה 39) מ"מ בדותן נעשה דהקלקול ואע"ג כאן: דוד דברי וראה
בשכם. היתה זה על

ב.40) לז, פרשתנו
שם.41) ובפרש"י ב ט, בראשית ראה

ואח"כ:42) כו' לאה שדנה כו' דינה כא) (ל, ויצא מפרש"י להעיר
ונולד גו' גו'.sqeiויזכור יוסף ע"ש

נתן 43) שיעקב – הראשון בפירוש – כב) (מח, ויחי מפרש"י להעיר
ממש". "שכם ליוסף

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zereay(iyiy meil)

ìòå ,óBqa äòéãé da Lé ìáà ,älçza äòéãé da ïéàL ìòå ,óBqa©§©¤¥¨§¦¨©§¦¨£¨¤¨§¦¨©§©
mc`úà ìëàL øBäèoaxwdéLàø éøéòNe íéìâøä éøéòN ,àîhä ¨¤¨©¤©¨¥§¦¥¨§¨¦§¦¥¨¥

.øéàî éaø éøác ,ïéøtëî õeça äNòpä øéòNå íéLãç,wiicl yie ¢¨¦§¨¦©©£¤©§©§¦¦§¥©¦¥¦
døéiL ,íéðôa äNòpä øéòN eléàåepiide ,o`k e`pn `le ,exi`yd - §¦¨¦©©£¤¦§¦©§¨

,mixtkn mdy dn lr xtkn epi`y meyndøéiL énð ïúøtëåmbe - §©¨¨¨©¦©§¨
ycwnd zial qpkpy in z` `pzd dpn `l mixiryd lk zxtka
xiryd xtkn df lry ,seqa drici el oi`e dligza drici el yie
inipt xiryy dn lr mixtkn md oi`y meyn epiide ,iniptd

.xtkn
:dpyna epipyïéøtëî íéLãç éLàø éøéòN ,øîBà ïBòîL éaø äéä̈¨©¦¦§¥§¦¥¨¥¢¨¦§©§¦

'åë àîhä úà ìëàL øBäè ìòda oi`y lr oixtkn milbx lye ©¨¤¨©¤©¨¥
oi`y lr xtkn mixetkd mei lye ,seqa `le dligza `l drici

.seqa drici da yi la` dligza drici da
xac lr xtkn xiry lky oerny iax cnl okidn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .cg`àîìLamixiryyéøtëî àì íéLãç éLàøc ¦§¨¨§¨¥¢¨¦Ÿ§©§¦
,íéìâøcàmeyn epiidàø÷ øîàcyceg y`x xiry iabl(fi i `xwie) ©¦§¨¦§¨©§¨

kl ozp Dz`e'z` z`Ul mïBòy yexcl yie ,'dcrdàeä ãçà ïBò §Ÿ¨¨©¨¤¨¥¤£¨¥¨¨¤¨
,úBðBò éðL àNBð Bðéàå ,àNBðlke`d lr wx xtkn `ed jkitle ¥§¥¥§¥£

drici `ll ycwnd zial d`neha qpkpd lr `le ,`nh ycew

,seqa `le dligzaàlàmixiryeøtkéð ,íéìâøcmbéLàøcà ¤¨¦§¨¦¦©§©§¨¥
,íéLãç:`xnbd daiyn .`nhd z` lk`y xedh lr epiideøîà ¢¨¦¨©

àø÷yceg y`x xiry iabl(my)e'dúBàoFr z` z`Ul mkl ozp §¨§¨¨©¨¤¨¥¤£
wxy yexcl yie ,'dcrd'dúBà'yceg y`x ly z`hgd xiry ¨¥¨¨

ïBò àNBð,`nh ycew lke`d ly dfïBò àNBð øçà ïéàå.df ¥¨§¥©¥¥¨
:zl`eye `xnbd dkiynnàîìLamixiryïéøtëî àì íéìâøc ¦§¨¨¦§¨¦Ÿ§©§¦

,íéøetkä íBécàmeyn epiidàø÷ øîàclr mcd zpizp oipra ©§©¦¦§¨©§¨
mixetikd meia axwd xiryd on gafndäðMa úçà'eilr xRki ©©©¨¨§©¥¨¨

'mkizxcl(i l zeny)y yexcl yie ,Bæ äøtkmei xiry xtkny §ŸŸ¥¤©¨¨
,mixetikdàlà ,äðMa úçà àlà àäz àìmixiryíéøetkä íBéc Ÿ§¥¤¨©©©¨¨¤¨§©¦¦

.íéìâøcà eøtkéð¦©§©¦§¨¦
:`xnbd daiynàø÷ øîàmixetikd mei ly xiryd oipra(my) ¨©§¨

eizpxw lr oxd` xRke'úçàyie ,'mixRMd z`Hg mCn dpXA §¦¤©£Ÿ©©§Ÿ¨©©©¨¨¦©©©©¦ª¦
wxy yexcløtëî úçà äøtk,df xiry.úBøtk ézL øtëî Bðéàå ©¨¨©©§©¥§¥§©¥§¥©¨

:`xnbd zl`eyáéúk ék àäåoeylíéðôa äNòpä øéòNa ,'úçà' §¨¦§¦©©§¨¦©©£¤¦§¦
,áéúëc àeädn lr xtkn epi` uega dyrpd xiryd s`y oipne ¦§¦

:`xnbd daiyn .milbxd ixiry mixtknyàø÷ øîàxn`p - ¨©§¨
mixetikd meia eaixwdy zepaxw oipra weqta(`i hk xacna)xirU' ,§¦

z`Hg cg` miGrãálî ¦¦¤¨©¨¦§©
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המשך ביאנר למסכת שבנענת לינם שישי עמ' א



עב

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קיב

רמז דנגע צרעת "נתק" )בגי' ב' פעמים רעה(, שרשו 
מ"בלע בן בעור" — בגי' ב' פעמים "גבורה"

נגע צרעת דנתק הוא1 בראש או בזקן.

ב'2  מספרו  נת"ק  דעת,  בחי'  הוא  שבראש  ובמוח 

פעמים רע"ה, והוא יניקת הלעומת זה מגבורות3 דדעת.

בלע בן בעור ב' פעמים4 גבורה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית ע' רט

קיג

המלך הראשון דתהו הוא "בלע", ולעתיד "בלע המות 
לנצח" )ישעי' כה, ח(

כל ענין עבודת האדם למטה הוא לתקן הפגם וביטול 

ושבירה דתהו, ורק לעתיד לבוא כשיתוקן הכל כתיב5 

בלע המות לנצח. וכתיב בלע דוקא.

כי עתה בתהו התחיל המות בהמלך הראשון שנקרא 

בלע, הנה לעתיד לבוא כשיתוקן זה, כתיב בלע המות, 
שיסתלק המות, וד"ל.

לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד כ

1( ויקרא יג, כט.

2( נת"ק )בגי' 550(, וכן ב' פעמים רע"ה )2 × 275( = 550.

3( ראה לעיל סימן צח הערה 1, דבלע בן בעור הוא דעת דקליפה, 

ובענין "גבורה" דדעת, ראה לעיל סימן צז. )נא(.

4( ראה גם לעיל סימן צז. לקמן סימן קיז.

5( ישעי' כה, ח. ראה לקמן סימן קלו.

קיד

רמז ד"בלע" המלך הראשון דתהו, סוד גבורות ודינין, 
וזהו מ"ש )בראשית יד, ב( "ומלך בלע היא צער" — 

מיעוט וכיווץ

המלך  הוא  בלע  צער,  היא  בלע  ומלך  כתיב6 

הראשון דתהו הכולל כל המלכים.

צַֹער מלשון ַצַער, וצער הו"ע מיעוט וכיווץ — כמו7 

ִמְצָער שפירושו מעט וכדומה — הוא מצד הדינין.

במיעוט  הוא  בצער  שהוא  מי  פשוט,  עפ"י  וכן 

וכיווץ, כי צער הוא היפך8 הענג, ענג הוא מדשן ומרחיב 

כמ"ש9 שמועה טובה תדשן עצם וכדאיתא בגיטין בפ'10 

הניזקין ע"ש. וההיפך מזה צער הוא ממעט ומכווץ.

הי'  שתהו  שנשבר,  מתהו  הוא  הצער  ענין  ושרש 

בסוד הגבורות והדינין, בסוד11 מתחלה עלה במחשבה 

לברוא את העולם במדת הדין.

והיינו מה שכל מקום שנאמר12 ויהי בימי אינו אלא 

לשון צער כדרז"ל במס' מגילה, ויהי בימי רומז על תהו 

שכבר הי'13 וכמ"ש במ"א בס"ד מזה.

והיינו ומלך בלע היא צער.
לקוטי לוי יצחק הערות לזהר שמות־דברים עמוד צה

6( בראשית יד, ב.

7( ראה שם. יט, כ' "הלא מצער היא".

8( ראה תורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס עמוד מח. מובא 

גן"  נהר  יצחק עה"ת ח"א סימן לד, ד"ענג" ר"ת "עדן  לוי  בילקוט 

בגי' "ויקח קרח" )"בלע בן בעור"(, דהוא ההיפך ולעומת זה ד"ענג" 

— "נגע", ע"ש. עיין לעיל סימן צט הערה 2.

9( משלי טו, ל.

10( דף נו, ב.

11( ראה בראשית רבה פרשה יב, טו. פרש"י בראשית א, א.

וראה הביאור לקמן סימן קטו. סוף סימן  ב.  י,  12( ראה מגילה דף 

קכד.

13( ראה גם לקמן סימן קלג, ביאור תיבת "אתמול".

ילקוט לוי יצחק על התורה

לא יחפוץ כסיל בתבונה )חסדים המכוסים(, כיוון שמשם אי־אפשר להיות יניקה ל'לעומת־זה', בגלל הביטול שנעשה במידות מצד 
התגלות פנימיות המוחין, כי־אם בהתגלות ליבו, חסדים המגולים, שאז המידות הן באופן של ישות, הכרה והרגשה, ומזה יכול להיות 

יניקה ל'לעומת־זה' כו'.
ממאמר י"ט כסלו ה'תשכ"ז



עג

מעליה,  אלמנותה  בגדי  ותסר   - יד  לח, 
עינים,  בפתח  ותשב  ותתעלף,  בצעיף  ותכס 
כי-גדל  ראתה,  כי  תמנתה:  על-דרך  אשר 

שלה, והיא, לא-נתנה לו לאשה

תמר  דזכתה   – "גדל"  במסורה  רמז  ]תוכן:  א. 
דממנה מלכות ב"ד – עד כי גדל מאוד.[

הולך וגדל עד כי גדל  כי גדל. ג' במסורת. הכא. ואידך 
מאד. כי גדל הכאב מאד. בשביל שראתה כי גדל שלה, גדל 
דוד  בית  מלכות  ממנה  יצא  זה  ובזכות  מאד,  שלה  הכאב 

שהי' הולך וגדל עד כי גדל מאד.
בעל הטורים השלם

ב. ]תוכן: ביאור הפסוק "ותשב בפתח העינים" 
 – לאברהם  ונתנה  מֵשם  הכהונה  נטל  דהקב"ה   –

דמֵשם יצא משיח ע"י תמר וכו'.[

ותשב בפתח עינים . . ועוד נראה לפרש דידוע דהקב"ה 
ונתנה לאברהם וצריך טעם למה, אבל  נטל הכהונה מֵשם 
בית  מלכות  ממנו  שיצא  לשם  משפיע  הי'  דהקב"ה  נראה 
ולכך  זה  את  זה  משליבין  הי'  לא  הדדי  בהדי  ותרוויהו  דוד 
נטל ממנו הכהונה ולכך עשה יעקב ליוסף כתונת פסים רמז 
לכהונה וכמ"ש לעיל ותמר היתה בתו של שם ולכך ותשב 
בפתח עינים היינו כפרש"י בפתח של אברהם אבינו שהכל 

מצפים לראותו והוא משיח שיצא ממנו.
תחזור  לבוא  דלעתיד  דאיתא  נראה  אחר  באופן  ועוד 
הכהונה לבכורים ויעקב העמיד י"ב שבטים וארבע בכורים 
פטר רחם היו ואין מלכות בכהונה ויהודה הי' מלך ונשארו 
ושבעה  בזכרי'  הנאמר  עינים  שבעה  והם  שבטים  שבעה 
אבן  דכתיב  אבן  נקרא  דדוד  דידוע  אחת  אבן  על  עינים 
מאסו הבונים היתה לראש פינה שדוד הי' לראש על כולם 
ולכך אמר שבעה עינים על אבן אחת, וזה שאמר כאן ותשב 

בפתח עינים דהיינו דוד שהי' פתח עינים.
תפארת יהונתן

עינים"  בפתח  "ותשב  מארז"ל  רמז  ]תוכן:  ג. 
בפתחו של אברהם אבינו – שבירר המלכיות לבניו 
שמשניהם  שמה,  תמר  חיכתה  ולכן   – )הגלות( 

)תמר ויהודה( יצא זרע דוד ומלך המשיח.[

נודע מחז"ל ע"פ ויט אלי' אל הדרך שיהודה רצה ללכת 
"ותשב  זלה"ה  רש"י  רימז  זה  ואפשר  כו',  קול  בת  שמע 
בשביל  ר"ל  אבינו",  אברהם  של  בפתחו  עינים  בפתח 
פתיחת אאע"ה שבירר לבניו מלכיות ואנחנו מוכים ולוקים 
בגלות המר לכך מאת ה' צבאות נהיתה זאת שישכב יהודה 
עם תמר כלתו שמשם יצא דוד, וז"א "שכל עינים מצפים 
ודוד  יהי' מלך המשיח כמ"ש  הוא  דוד אשר  לראותו" את 

שימהר  השי"ת  מקדם  רעוא  ויהא  כו'  עליהם  מלך  עבדי 
ביאתו אלינו וישמח לבנו ותגל נפשינו במהרה בימינו אמן. 

דוק.
אור פני משה

ד. ]תוכן: ותשב בפתח עינים – שחזתה דממנה 
יוצא מלכות בית דוד.[

ותשב בפתח עינים וגו'. היא ישבה בעינים פתוחות, כי 
חזתה את אשר יצא מזה, מלכות בית דוד.

חידושי הרי"ם

וישב לח, טז - ויט אליה אל-הדרך, ויאמר 
הבה-נא אבוא אליך, כי לא ידע, כי כלתו הוא; 

ותאמר, מה-תתן-לי, כי תבוא אלי

ה. ]תוכן: מתרץ הקושיא של הט"ז )סי' קצ"ב( 
דהדין הוא תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה ז' נקיים 
משום דם חימוד, ואיך היתה תמר מותרת ליהודה 
דע"י  הר"ן  מש"כ  עפ"י  ומבאר   – מיד  לינשא 
הבקיאות דמורח ודאין מותר דאין בה דם נדה, וע"כ 
מיהודה נתייסד המלכות דמשיח דמורח ודאין ולכן 

הי' בקי ומותרת.[

הא  ]ורות[  מתמר  הקשה  קצב  סי'  ביו"ד  בט"ז  והנה 
במטה  עמו  ותי'  נקיים  ז'  צריכה  ונתפייסה  לינשא  תבעוה 
לא בעינן נקיים כיון דמיד בשעת תביעה יש לו פת בסלו...

והנה כי כ' הר"ן ס"פ כל היד בחידושי' דדם חימוד טהור 
נדה  דם  טיפת  בו  יתערב  שלא  בקי  אדם  יהי'  אם  לגמרי 
ומבואר שם הבקיאות ע"י הריח דמורח בה אלא שאין אתנו 
ובחידושיו,  ע"ש  נקיים  ז'  לישב  צריכה  ע"כ  מה  עד  יודע 
פיוס  ובשעת  בריחא  בקי  הי'  דבועז  בפשיטות  י"ל  וא"כ 
לנשואין בדקה עצמה והי' הוא המורח וכן יש לתרץ ביהודה 
ותמר ורמז זה למשפחה הזאת שמאלו הביאות של תמר 
ורות נתיסד בנינו של אותו הבן שנא' עליו והריחו ביראת ה' 

דמורח ודאין ]כסנהדרין צג, ב[...
הביטה וראה כי יהודה תמר עם האותיות והכולל גמטרי' 
עטר"ת, ובימי בועז כבר הי' בגלוי יותר וקרוב להוציא אל 
צירוף  בלי  עטר"ת  גמטרי'  רות  בעז  ע"כ  יותר,  הפועל 
וכן  ברי"ת  ר"ת  ת'מר  י'הודה  ר'ות  ב'עז  וכולל.  אותיות 
אותיות  תיבות  ואמצע  כנ"ל  ברי"ת  גמטרי'  תיבותיו  סופי 
בשוקיים  בברית,  העם  כל  ויעמדו  כ"ג[  ]מ"ב  ע"ד  ועמד"ו 
עולם  יש"ב  בעזרה  ישיבה  יש  ב"ד  למלכות  אמנם  כידוע. 
לפני אלקים כמו י"ב צרופי הוי' ית"ש גמטרי' יש"ב. וכבר 
הזכרתי זה כמה פעמים, ובהתחברו עם עטרת ראוי שיבוא 

ממנו מלכו"ת בית דוד.
דרשות חתם סופר רות ג'

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישב

מבואר בקבלה שתבונה אותיות בן ובת, שהן דחילו ורחימו )מידות(, אלא שהמידות מכוסות במוחין )חסדים המכוסים(.
ממאמר י"ט כסלו ה'תשכ"ז
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i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ·LiÂ∑ עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב אחר «≈∆«¬…¿ְִֵֵֶַַַָָ
קצרה, ּבדר וחׁשּובים ותֹולדֹותיו ספּונים היּו ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ

הֹוריׁשּו אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפרׁש
ּבדר ותֹולדֹותיו יעקב יּׁשּובי ל ּפרׁש החֹורי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹאת
לפני  חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֻארּכה,
ּדֹורֹות  ּבעׂשרה מֹוצא אּתה וכן ּבהם. להארי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָהּמקֹום
ּוכׁשּבא  ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמאדם
אברהם  ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ּבעׂשרה וכן ּבֹו. הארי ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלנח
מׁשל  ּבֹו. הארי אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָקּצר

ּבחֹול  ממׁשמׁש אדם החֹול, ּבין ׁשּנפלה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלמרּגלית
ּומּׁשּמצאּה, הּמרּגלית, את ׁשּמֹוצא עד ּבכברה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכֹוברֹו

הּמרּגלית. ונֹוטל מּידֹו הּצרֹורֹות את מׁשלי ּדבר (הּוא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּתמּה: הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, הּפׁשּתני יעקב", "וּיׁשב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאחר:

מּמּפּוח  יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: מׁשיב אחד ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ'אנה

ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל ראה יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ׁשּׂשֹורף ,ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּל

יעקב, ּתלדֹות "אּלה למּטה? ּכתיב מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי יֹוסף",ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻ

יֹוצא  ניצֹוץ לקׁש", עׂשו ּובית להבה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית "והיה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּוכתיב:

יׁשן  ּברׁש"י ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה .)מּיֹוסף ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

ּכנען", ּבארץ אביו מגּורי ּבארץ יעקב "וּיׁשב הּפסּוק ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
ׁשּיעקב  – יעקב" "וּיׁשב מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמפרׁש
ארצּיים. ּבעניינים "ּבארץ", ועּכבה יׁשיבה ׁשל ּבמּצב ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיה
"אֹוגר  (מּלׁשֹון "מגּורי" – ללּקט ּבכדי זאת? עׂשה ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹולּמה
ּבּדברים  ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות את – ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָּבּקיץ")

ׁשּבּׁשמים. ל"אביו" ּולהעלֹותם ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָהּגׁשמּיים
זה  הרי ירידה, היא ּבארץ והעּכבה ׁשהיׁשיבה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואף־על־ּפי

ועלייה. לתֹוספת ּבאים על־ידי־זה ודוקא ׁשעה, לפי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרק
– ּכנען" "ּבארץ ׁשּכתּוב ּכּכּכּכנעןנעןנעןנעןוזהּו ּוכמֹו מסחר, מּלׁשֹון ְְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

היא  הּמסחר והנהגת ה'", ּבבית עֹוד ּכנעני יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ"ולא
ׁשּכתּוב  ּכמֹו כן, לאחרי להרויח ּכדי ּכסף מֹוציאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתחילה

עֹוד". ונֹוסף מפּזר ְְֵֵַָ"יׁש
מּזה: ִֶַָָההֹוראה

עבֹודתֹו אּלא ּדוקא, ּגדֹולים ענינים לחּפׂש צרי לא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹיהּודי
הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות לברר ללּקט, להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָצריכה

העֹולם. ּבעניני ְְְְִִִֵֶָָָׁשּנמצאים
אביו  "אביו", ּבׁשביל – זאת לעׂשֹות צריכים מה ְְְֲִִִִִִִִַַָָֹּובׁשביל
"מה  לדבֹורה, נמׁשלּו יׂשראל רז"ל ּוכמאמר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָׁשּבּׁשמים.
ּכ לבעליה, מסּגלת מסּגלת ׁשהיא מה ּכל הּזאת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּדבֹורה
הם  ּומעׂשים־טֹובים מצוֹות מסּגלין ּׁשּיׂשראל מה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָּכל
על־מנת  עבֹודה לא היינּו, ׁשּבּׁשמים", לאביהם ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹמסּגלים
ּכּולּה העבֹודה אּלא ּברּוחנּיּות, אֹו ּבגׁשמּיּות ּפרס ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלקּבל

ׁשּבּׁשמים. לאביו להיֹות ְְְִִִִֶַַָָָצריכה
ּפנּיֹות  ("זי ("אריינכאּפן יתערבּו ׁשּלא ּבעצמֹו לפעֹול ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹּובכדי

ּדוקא. ּפׁשּוטים ּבעניינים עבֹודה על־ידי זה הרי – ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבעבֹודה
יכ  אזי והּׂשגה, הבנה ׁשל נעלים ּבעניינים עֹוסק ֹולים ּכאׁשר ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּפנּיֹות, ללא נקּיה, ּתהיה ׁשעבֹודתֹו ּובכדי ּפנּיֹות, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹלהתערב
ּדוקא. ּפׁשּוטים ּבעניינים ּפׁשּוטה עבֹודה על־ידי זה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָהרי

אנׁשים  ׁשל ׁשהּפׁשיטּות אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ְְְְֲִִִֵֶֶַַָּוכדברי
ּבּנּדֹון־  כן ּוכמֹו העצמּות, ּפׁשיטּות עם מתקּׁשרת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָּפׁשּוטים
עם  מתקּׁשרת ּפׁשּוטים, ּבעניינים העבֹודה ּפׁשיטּות ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָּדידן:

העצמּות. ְְִַָּפׁשיטּות
ּבני־יׂשראל  נקראים ׁשּבגללּה קּבלת־עֹול, ׁשל הּמעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוזֹוהי
עֹול. קּבלת הּוא צבא איׁש ׁשל ענינֹו ּכי - הוי'" "צבאֹות ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבׁשם
ׁשּבכדי  – אביו" מגּורי ּבארץ יעקב ּב"וּיׁשב הּפׁשט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוזהּו
אביו  ּבׁשביל רק ּתהיה עבֹודתֹו ׁשּכל ל"אביו", ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָלהּגיע
על־ידי  ּדוקא, מגּורי" "ארץ על־ידי זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבּׁשמים,
נעלמֹות  ׁשאז ,ּפׁשט'לע ּוללא חכמֹות ללא ּפׁשּוטה, ְְְְְְֱֲֶֶֶֶָָָָָֹֹעבֹודה

"אביו". עם ההתקּׁשרּות ונעׂשית הּפנּיֹות, ְְְְֲִִִִֵַַַַָָּכל
ענין  ׁשעל־ידי מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הֹוראה ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ...וזֹוהי
"יׁש ּכנען", "ּבארץ – אזי אביו" מגּורי ּבארץ יעקב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ"וּיׁשב
מרויח  והּירידה הּפיזּור ׁשעל־ידי היינּו, עֹוד", ונֹוסף ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמפּזר

ּבגׁשמּיּות. ּופרנסתֹו ּברּוחנּיּות ְְְְְִִַַַָָָָָּפרנסתֹו
אדֹוני  אל אבֹוא אׁשר "עד – אחר־ּכ ׁשּפֹועלים ְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָועד
וחּיּות, קּבלת־עֹול ּבדר הּבירּורים עבֹודת ּכי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָׂשעירה",
הּפרטי  מׁשיח ּביאת ּפֹועלת הּנפׁש, ּבפנימּיּות ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּמּגעת
"ועלּו – הּכללי מׁשיח לביאת הכנה ּגם וזֹוהי ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָאצלֹו,

עׂשו". הר את לׁשּפֹוט צּיֹון ּבהר ְְִִִִֵֶַַָמֹוׁשיעים
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יּׁשּוב. לכלל ׁשּבאּו עד וגלּגּוליהם יּׁשּוביהם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָאּלה
 ֿ עלֿידי וגֹו'", ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ראׁשֹונה: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָסּבה
ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב אחר זהּו למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָזה
ּומדרׁש אפניו". על ּדבּור "ּדבר להיֹות מקרא, ְְְְִִִֶַַָָָָָָׁשל
מּפני  ּביֹוסף יעקב ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָֹאּגדה

ּדברים: עבד ּכּמה לא יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל אחת, ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
אּלא  לבן יֹוסף אצל ׁשל איקֹונין זיו וׁשהיה ּברחל, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

זה ּדֹומה  ליֹוסף: ארע ליעקב ּׁשארע מה וכל לֹו, ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
אחיו  וזה להרגֹו מבּקׁש אחיו זה נׂשטם, וזה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנׂשטם
ועֹוד  רּבה'. ּב'בראׁשית הרּבה וכן להרגֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָמבּקׁשים
קפץ  ּבׁשלוה, ליׁשב יעקב ּבּקׁש "וּיׁשב", ּבֹו: ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹנדרׁש
ּבׁשלוה, ליׁשב מבּקׁשים צּדיקים יֹוסף. ׁשל רגזֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻעליו
מה  לּצּדיקים ּדּין 'לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ִִַַַַַַָָָָֹאמר
ליׁשב  מבּקׁשים אּלא הּבא, לעֹולם להם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּׁשּמתּקן

הּזה'? ּבעֹולם Ú¯.ּבׁשלוה ‡e‰Â∑עֹוׂשה ׁש היה ְְֶַַָָָ¿««ֶֶָָ
ּכדי  ּבעיניו, ממׁשמׁש ּבׂשערֹו, מתּקן נערּות: ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָמעׂשה

יפה  נראה ·Ï‰‰.ׁשּיהיה ÈaŒ˙‡∑ ורגיל ּכלֹומר, ְְִִֶֶֶֶָ∆¿≈ƒ¿»ְְִַָ
והּוא  אֹותן מבּזין אחיו ׁשהיּו לפי ּבניּֿבלהה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאצל

¯Ú‰.מקרבן  Ì˙acŒ˙‡∑ רֹואה ׁשהיה רעה ּכל ְְָָ∆ƒ»»»»ֶֶָָָָָ
אֹוכלין ּבאחיו  ׁשהיּו לאביו: מּגיד היה לאה, ּבני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

לקרֹותן  הּׁשפחֹות ּבבני ּומזלזלין החי, מן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָאבר
העריֹות. על וחׁשּודים על 'עבדים', לקה: ּובׁשלׁשּתן ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָָ

ולא  ּבמכירתֹו עּזים" ׂשעיר "וּיׁשחטּו החי: מן ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאבר
חי  לאחיהם אכלּוהּו ׁשּקֹורין עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ועל , ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּסּפר  העריֹות ועל יֹוסף", נמּכר "לעבד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ'עבדים':
וגֹו'" אדניו אׁשת "וּתּׂשא לׁשֹון ∑Ì˙ac.עליהם: ּכל ְֲֲִֵֵֶֶַָָֹƒ»»ְָ

ּבהם  לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, פרלי"ץ ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדּבה
מסּפר  היה ז)לׁשֹון:∑ac‰.רעה, השירים "ּדֹובב (שיר ְֵַָָָָƒ»ְֵ

יׁשנים  ."ׂשפתי ְְִִֵֵ
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ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל רגזרגזרגזרגזֹוֹוֹוֹו עליועליועליועליו ב)קפץקפץקפץקפץ לז, אפׁשר (רש"י אי לכאֹורה, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ליׁשב  יעקב ׁשל רצֹונֹו היא יֹוסף ׁשל רגזֹו ׁשּסּבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֻלֹומר
הכרחית, היתה למצרים יֹוסף ׁשל ירידתֹו והרי – ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשלוה
נענׁש הרי יעקב ועֹוד: זאת מצרים. ּגלּות ׁשּתתקּים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּכדי
ׁשנה. כ"ב ּבמׁש אביו את ּכּבד ׁשּלא על מּיֹוסף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבפרידה

יעקב, את ּולהעניׁש מצרים ּגלּות לאפׁשר ׁשּכדי לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹויׁש
ׁשּיעקב  צר היה ולא ליֹוסף, יעקב ּבין הּפרידה ּבעצם ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּדי
זֹו צער ותֹוספת חי. ּבנֹו אם הּתקּופה ּכל ּבמׁש ידע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלא

ּבׁשלוה.רגזרגזרגזרגזֹוֹוֹוֹו( לׁשבת רצֹונֹו מּצד לֹו ּבאה יֹוסף) ׁשל ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻֻֻֻ

(â)íéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNòå Bì àeä−®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«

i"yx£ÌÈ˜ÊŒÔ·∑.זקנתֹו לעת לֹו ואּונקלֹוס ׁשּנֹולד ∆¿Àƒְְְְְִֵֶַָ
ועבר  מּׁשם ּׁשּלמד מה ּכל לּה', הּוא חּכים 'ּבר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּתרּגם:

ּדבר לֹו. לֹומסר ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין זיו ׁשהיה .אחר: ִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ÌÈqt∑(י ּותכלת",(שבת "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ּכלי לׁשֹון «ƒְְְְְִֵֵֶַַַ

אּגדה: ּומדרׁש ואמנֹון. ּדתמר הּפּסים" "ּכתנת ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹּוכמֹו
ּולסֹוחרים  לפֹוטיפר ׁשּנמּכר צרֹותיו: ׁשם ְְְֲִִִֵֶַַַָָעל

ּולמדינים ּוליׁש .מעאלים ְְְְְִִִִֵָ

È¯ÒÚב  Ú·L ¯a ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿««¬…≈«¿«∆¿≈
‡e‰Â ‡Úa È‰BÁ‡ ÌÚ ÈÚ¯ ‰Â‰ („k) ÔÈL¿ƒ«¬»»≈ƒ¬ƒ«¬»¿
ÈL ‰tÏÊ Èa ÌÚÂ ‰‰Ï· Èa ÌÚ Èa¯Ó¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
˙ÂÏ ‡LÈa ÔB‰ac ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â È‰e·‡¬ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»¿«

:ÔB‰e·‡¬

·¯ג  È¯‡ È‰Ba ÏkÓ ÛÒBÈ ˙È ÌÁ¯ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈»≈ƒ»¿ƒ¬≈«
:ÈqÙ„ ‡ezk dÏ „·ÚÂ dÏ ‡e‰ ÌÈkÁ«ƒ≈«¬«≈ƒ»¿«≈

epxetq

(a).á÷òé úBãìz älàeizFrx`n ¥¤Ÿ§©£Ÿ§Ÿ§¨
f`n iM .mW aWIW xg` eilr mFi iclie§©§¥¨¨©©¤¨©¨¦¥¨
FnM eipipr Eid eia` ziAn `vIW¤¨¨¦¥¨¦¨¦§¨¨§
f`nE ,oFW`x zElbA EpizFa` zFxFw£¥§¨¦¥¨
eizFxFw Eid eia` ixEbn ux` l` xfgW¤¨©¤¤¤§¥¨¦¨¨
ipW ziaA EpizFa`l dxTW FnM§¤¨¨©£¥§©¦¥¦

.oinId uwl FzN`bE FzElbe FpAxge§ª§¨§¨§ª¨§¥©¨¦
.ïàva åéçà úà äòø äéäbidpn did ¨¨Ÿ¤¤¤¨©Ÿ¨¨©§¦

.o`Sd drxn zk`lnA mzF` dxFnE¤¨¦§¤¤¦§¥©Ÿ
.øòð àeäå`iadl `hg FzExrp ipRnE §©©¦§¥©£¨¨§¨¦

"dQp `l iM" ,eig` zAC,fi ` l`eny it lr) ¦©¤¨¦Ÿ¦¨
(hllr s` ,xaC zixg`l opFAzd `le§Ÿ¦§¥§©£¦¨¨©©

xg` didWe ,c`n liMUn f` didW iR¦¤¨¨¨©§¦§Ÿ§¤¨¨©©
eipwfE" Fxn`M ,xFCd ipwfl dxFn KM̈¤§¦§¥©§¨§§¥¨

"mMgi(ak ,dw mildz)mpFxkf mxn`M dfe , §©¥§¤§¨§¨¦§¨
dvr iTCxcA `le :dkxal(a ,ht zay). ¦§¨¨§Ÿ§©§©¥¥¨

.äòø íúac úà óñBé àáiåFxn`A ©¨¥¥¤¦¨¨¨¨§¨§
miciqtnE mirFh Eid eig`W eia`l§¨¦¤¤¨¨¦©§¦¦
,dpwOd zk`lnA iE`xM zrC ilaA¦§¦©©¨¨¦§¤¤©¦§¤
zIpwA mzElCYWd xTr f` dzidW¤¨§¨¨¦©¦§©§¨¦§¦©

.miqkpE xWrb dxez Ÿ¤§¨¦
(b).íéqt úðúk Bì äNòåzF`l §¨¨§Ÿ¤©¦§

,dcVaE ziAA bidpOd `Ed didIW¤¦§¤©©§¦©©¦©¨¤
"LYpYM eiYWAlde" oiprM,ak ediryi) §¦§¨§¦§©§¦ª¨§¤
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(ã)åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék åéçà eàøiå©¦§´¤À̈¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈
ì Bøac eìëé àìå Búà eàðNiå:íìL ©¦§§−Ÿ®§¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ

i"yx£ÌÏLÏ B¯ac eÏÎÈ ‡ÏÂ∑ ּבּלב ואחת ּבּפה אחת ּדּברּו ׁשּלא ׁשבחם, למדנּו ּגנּותם מּתֹו.B¯ac∑ לדּבר ¿…»¿«¿¿»…ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ«¿ְֵַ
.עּמֹו ִ

(ä)àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiå íBìç óñBé íìçiå©©«£³Ÿ¥Æ£½©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬Ÿ
^BúàŸ«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"nyz dkepg z`f i`ven zgiy itÎlr)

sqFi lW eizFnFlg£¨¤¥

אחראחראחראחר חלחלחלחלֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעֹוֹוֹוֹודדדד ווווּיּיּיּיחלםחלםחלםחלם .... .... חלחלחלחלֹוֹוֹוֹוםםםם ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ה־ט)ווווּיּיּיּיחלםחלםחלםחלם (לז, ֲֲֲֲַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ
אל  החלֹום הּׁשנֹות "ועל יֹוסף אמר ּפרעה, חלֹומֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹּבפתרֹון
ּוממהר  האלקים מעם הּדבר נכֹון ּכי ּפעמים, ְְֱֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹּפרעה

לעׂשֹותֹו". ֱֲִַָֹהאלקים
נׁשנּו, עצמֹו יֹוסף ׁשל חלֹומֹותיו "והלא ּבחזקּוני, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹוהקׁשה
ּגם  הקׁשּו וכן ׁשנה"? ּוׁשּתים עׂשרים לאחר עד נתקּימּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹולא

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ותרצּו ּוברׁשּב"ם. ְְְְְִִִֵַַַָָּבריב"א
ּבפׁשטּות: לבאר ְְְְֵֵַָויׁש

זה  ּומּמילא מארע, אֹותֹו על הראּו ּפרעה ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשני
יתקּים  ׁשהמארע סימן הוי ּפעמים, החלֹום ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּנׁשנה

ְִִּבמהירּות.
מארעֹות  לׁשני רמזּו יֹוסף, ׁשל חלֹומֹותיו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
ׁשל  אלּומֹותיהם רק הׁשּתחוּו ּבֹו הראׁשֹון החלֹום ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָׁשֹונים.
הׁשּתחוּו ּבלבד הּׁשבטים ּבֹו לּזמן רמז יֹוסף, לאלּומת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחיו
והחלֹום  למצרים. ּביתֹו ּובני יעקב ׁשהּגיעּו לפני יֹוסף, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאל
הׁשּתחוּו הּכֹוכבים) לי"א (נֹוסף והּירח הּׁשמׁש ּגם ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשני

ליֹוסף. הׁשּתחוּו ּובלהה יעקב ׁשּגם לּזמן רמז ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹליֹוסף,
ׁשני  היּו אּלא ּפעמים, נׁשנה לא ׁשהחלֹום נמצא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה

ּבמהירּות. ׁשּיתקּימּו סימן ּכאן ואין ׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָחלֹומֹות

(å)øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬
^ézîìç̈¨«§¦

(æ)äpäå äãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½§¦¥²
íëéúnìà äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷̈¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ£ª´Ÿ¥¤½

:éúnìàì ïéåçzLzå©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«
i"yx£ÌÈnÏ‡ ÌÈÓl‡Ó∑'אסרן 'מאּסרין ּכתרּגּומֹו: ¿«¿ƒ¬Àƒְְְְֱִַַָָ

וכן: קכו)עמרין, ּבלׁשֹון (תהלים וכמֹוהּו אלּמתיו", "נׂשא ְְְֲֳִִֵֵָָָֹֹֻ
ּומכריז' נֹוטל 'והאלּמֹות ‡È˙nÏ.מׁשנה: ‰Ó˜∑ ְְְֲִִֵַָָֻ»»¬À»ƒ

עמדּה∑vŒÌ‚Â·‰.נזקפה  על .ּבזקיפה לעמד ְְִָ¿«ƒ»»ְְֲִִַַָָָֹ

ÏkÓד  ÔB‰e·‡ ÌÁ¯ d˙È È¯‡ È‰BÁ‡ BÊÁÂ«¬¬ƒ¬≈»≈¿≈¬ƒ»
dnÚ ‡ÏlÓÏ Ô·ˆ ‡ÏÂ d˙È BÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»≈¿»»»¿«»»ƒ≈

:ÌÏLÏƒ¿»

eÙÈÒB‡Âה  È‰BÁ‡Ï ÈeÁÂ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈ ÌÏÁÂ«¬«≈∆¿»¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ
:d˙È BÒ „BÚ¿»≈

Ècו  ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿»¿«∆¿»»≈ƒ
:˙ÈÓÏÁ¬≈ƒ

Â‰‡ז  ‡Ï˜Á B‚a Ô¯Ò‡ ÔÈ¯q‡Ó ‡Á‡ ‡‰Â¿»¬«¿»¿«¿ƒ¡»»¿«¿»¿»
Ô¯ÁzÒÓ ‡‰Â ˙Ù˜cÊ‡ Û‡Â Èz¯Ò‡ ˙Ó»̃«¡«¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿»ƒ¿«¬»

:Èz¯Ò‡Ï Ô„‚ÒÂ ÔBÎ˙¯Ò‡¡»»¿¿»¿»∆¡«¿ƒ

epxetq

(`kdkxal mpFxkf mxn`kE ,lFcbA : §¨§¨¦§¨¦§¨¨¦§
DiNn ornYWlC ikid iM ,ig``xza `aa) £¥¦¥¦§¦§©§¨¦¥

(a ,`i.c dxez

(c).íäéáà áäà Búà ék åéçà eàøiå©¦§¤¨¦Ÿ¨©£¦¤
,mipAd oiA oal zFPWl awri drh dfaE¨¤¨¨©£Ÿ§©§¥¥©¨¦
xW` dad`d z` eig` ExiMIW oiprA§¦§¨¤©¦¤¨¤¨©£¨£¤

.FAlA§¦
ì Bøac eìëé àìå.íìLiR lr s` §Ÿ¨§©§§¨Ÿ©©¦

oiprA FOr xAcl mikixv EidW¤¨§¦¦§©¥¦§¦§©

FzFidA ,o`Sd drxnE ziAd zbdpd©§¨©©©¦¦§¥©Ÿ¦§
xAcl Elki `l ,eia` zevnA bidpn©§¦§¦§©¨¦Ÿ¨§§©¥
bdpnM zErxe melWl FOr¦§¨§¥§¦§©

.mig`dd dxez ¨©¦
(d).åéçàì ãbiåoFxqgn dUr df mB ©©¥§¤¨©¤¨¨¥¤§

.xrpM dvrde dxez ¨¥¨§©©
(e).äfä íBìçä àð eòîLiC `l ¦§¨©£©¤Ÿ©

ErnW" mdl xn` mB iM ,mFlgd xRQW¤¦¥©£¦©¨©¨¤¦§
!mFlgd z`xFd z` Epiad xnFlM ,"`p̈§©¨¦¤¨©©£

,eilr eig` zai` liHdl siqFd dfaE¨¤¦§©¦¥©¤¨¨¨
"Epilr KlnY Klnd" Exn`W FnMweqt) §¤¨§£¨Ÿ¦§Ÿ¨¥

(g.f dxez

(f).äávð íâåFYlWnn didYW dxFd §©¦¨¨¨¤¦§¤¤§©§
Kln mpn` iM ,did oke ,Kx` onf znIw©¤¤§©¨Ÿ§¥¨¨¦¨§¨¨©
lkl oM dUrp `l ,dpW mipFnW§¦¨¨Ÿ©£¨¥§¨
iazkA zFxMfPd zFklnOd©©§¨©¦§¨§¦§¥

.WcTdg dxez ©Ÿ¤
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(ç)ìBLî-íà eðéìò Cìîz Cìîä åéçà Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬
åéúîìç-ìò Búà àðN ãBò eôñBiå eða ìLîz¦§−Ÿ¨®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈

:åéøác-ìòå§©§¨¨«
i"yx£ÂÈ¯·cŒÏÚÂ∑ לאביהם מביא ׁשהיה רעה ּדּבתם .על ¿«¿»»ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(è)øîàiå åéçàì Búà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−§¤¨®©ÀŸ¤
ãçàå çøiäå LîMä äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯©¤´¤§©¨¥À©§©©³

:éì íéåçzLî íéáëBk øNò̈¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 805 cenr ,b jxk zegiyÎihewl itÎlr)

icEdi Fpi`l icEdi oiA wENgd©¦¥§¦§¥§¦

לילילילי:::: ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחויםחויםחויםחוים ּכּכּכּכֹוֹוֹוֹוכביםכביםכביםכבים עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ואחדואחדואחדואחד והוהוהוהּיּיּיּירחרחרחרח ההההּׁשּׁשּׁשּׁשממממׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽוהוהוהוהּנּנּנּנהההה
ט) לז, (פרשתנו

זה  ּדֹומים ׁשהיּו יֹוסף חלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר ְְֲִֵֵֶֶָָָָָֻּבפרׁשתנּו
ׁשחלם  החלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר מּקץ ּבפרׁשת וכן ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻלזה,

ְַֹּפרעה.
אֹודֹות  חלם הראׁשֹון ּבחלֹום יֹוסף, אצל ּביניהם: ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחּלּוק
הּׁשמׁש אֹודֹות הּׁשני ּובחלֹום הארץ, עניני – ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָה'אלּומֹות'
חלם  ּבתחּלה ּפרעה אצל אמנם הּׁשמים. עניני – ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוהּכֹוכבים
ז' אֹודֹות חלם מּכן ּולאחר החי, מין – הּפרֹות ז' ְִִֵַַַַַַָָאֹודֹות

הּצֹומח. מין – ֳִִִֵַַׁשּבלים
לגֹוי: יהּודי ּבין החּלּוק רֹואים ְְְִִִֵַָוכאן

– ׁשמים לעניני ּגם אּלא הארץ לעניני רק לא ׁשּי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיהּודי
"ּפֹוחת  ּגּופא ּובזה ארץ, לעניני רק ׁשּי הּגֹוי ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרּוחנּיּות.
הּפחּות  הּצֹומח, מין מּכן ּולאחר החי, מין (קדם "ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹוהֹול

ִֶמּמּנּו).
נׁשמתֹו־  מּליּוּבאוויטׁש הריי"צ אדמּו"ר ּכ"ק אֹודֹות ְְְְְְְִִִַַַַַָָָֻוכמסּפר
ּבאחת  הּנה הּסֹובייטים, אצל ּבמאסר ׁשבּתֹו ׁשּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָעדן,
כ"ק  לֹו ואמר אקּדח. ּבאמצעּות החֹוקר עליו אּים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהחקירֹות,

ּד נ"ע: הריי"צ אּלה אדמּו"ר את רק להפחיד יכֹול זה בר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
אּלה  מה־ּׁשאין־ּכן אחד. ועֹולם רּבים אלילים להם ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
מּדבר  מפחדים אינם עֹולמֹות, ּוׁשני אחד א-ל להם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיׁש

ֶָּכזה.

(é)øîàiå åéáà Ba-øòâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½©Ÿ́¤
éðà àBáð àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´¨À£¦Æ

éçàå Enàå:äöøà Eì úåçzLäì E §¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
i"yx£ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â ÂÈ·‡ŒÏ‡ ¯tÒÈÂ∑ ׁשּסּפר לאחר «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְִֵֶַַ

לאחיו, ּבפניהם אֹותֹו לאביו וסּפרֹו ∑BaŒ¯Ú‚iÂ.חזר ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ«ƒ¿«
עליו  ׂשנאה מּטיל ׁשהיה B·‡.לפי ‡B·‰∑ והלא' ְְִִִֶַָָָָָ¬»ֲַֹ

מתה'? ּכבר ׁשהּדברים (ב"ר)אּמ יֹודע היה לא והּוא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּכאּמֹו ׁשּגּדלּתּו לבלהה, למדּו:(ב"ר)מּגיעין ורּבֹותינּו . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ויעקב  ּבטלים'. ּדברים ּבלא חלֹום 'ׁשאין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹֹמּכאן:
לכ יקּנאּוהּו, ׁשּלא ּבניו מּלב הּדבר להֹוציא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנתּכּון
,ּבאּמ אפׁשר ׁשאי ּכׁשם וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָאמר

ּבטל  הּוא הּׁשאר (ב"ר)ּכ. ְֵַָָָ

(àé):øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

i"yx£¯·c‰Œ˙‡ ¯ÓL∑:וכן יבא, מתי ּומצּפה ממּתין כו)היה וכן:(ישעיה אמנים", יד)"ׁשמר "לאֿתׁשמר (איוב »«∆«»»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ
ּתמּתין  לא .עלֿחּטאתי", ְִִַַַָֹ

Èn„Óח  z‡ eÎÏÓ‰ È‰BÁ‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¬ƒ¬«¿«¿¿«≈
ËÏLÓÏ ¯È·Ò z‡ ÔËÏeL B‡ ‡ÏÚ CÏÓÓÏ¿ƒ¿«»»»¿»«¿¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚÂ È‰BÓÏÁ ÏÚ d˙È BÒ „BÚ eÙÈÒB‡Â ‡a»»¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ¿«

:È‰BÓb˙tƒ¿»ƒ

d˙Èט  ÈÚzL‡Â ‡¯Á‡ ‡ÓÏÁ „BÚ ÌÏÁÂ«¬«∆¿»»¬»»¿ƒ¿»≈»≈
‡‰Â „BÚ ‡ÓÏÁ ˙ÈÓÏÁ ‡‰ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡Ï«¬ƒ«¬«»¬≈ƒ∆¿»¿»
:ÈÏ Ô„‚Ò ‡i·ÎBk ¯NÚ „ÁÂ ‡¯‰ÒÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¬»¿«¬«¿«»»¿»ƒ

‡·È‰eי  da ÛÊe È‰BÁ‡ÏÂ È‰e·‡Ï ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¿«≈¬ƒ
‡zÓÏÁ Èc ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿»»≈ƒ¬≈¿»
CÏ „bÒÓÏ CÈÁ‡Â Cn‡Â ‡‡ È˙È ‡˙ÈÓ‰¬≈»≈≈¬»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿À»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

È˙יא  ¯Ë È‰e·‡Â È‰BÁ‡ d· e‡Èp˜Â¿«ƒ≈¬ƒ«¬ƒ¿«»
:‡Ób˙tƒ¿»»

epxetq

(g).åéúîìç ìòmFlgd ihxR lr ©£ŸŸ¨©§¨¥©£
.FA EnIwzIW lginM xRQW¤¦¥¦§©¥¤¦§©§

.åéøác ìòå"`p ErnW" mdl xn`W §©§¨¨¤¨©¨¤¦§¨

(e weqt)oiadl al EpYIW mxirdl ,©£¦¨¤¦§¥§¨¦
.mFlgd z`xFdh dxez ¨©©£

(i).äfä íBìçä äîrx m` iM df oi` ¨©£©¤¥¤¦¦Ÿ©

lr KpFirx'e ,Epilr Klnl aWgYW ,al¥¤©§Ÿ¦§Ÿ¨¥§©§¨©
.'Ewilq KaMWn`i dxez ¦§§¨§¦

(`i).åéçà Bá eàð÷éåmaWgA ©§©§¤¨§¨§¨



ayieעח zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn ± jli`e 161 'nr d"l jxk zegiy ihewl t"r)

!dcizrd dlE`Bl ± "dRvnE oiYnn did"¨¨©§¦§©¤©§¨¨£¦¨

הּדב  את ׁשמר ואביו אחיו ּבֹו "וּיקּנאּו ּבפרׁשתנּו (לז,רּכתּוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
'ׁשֹומר יא) וכן יבֹוא, מתי ּומצּפה ממּתין "היה רׁש"י ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּופירׁש

ֱִאמּונים'".
ּבּדר־הּדרּוׁש: זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

לא  קאי זֹו ּבפרׁשה הּמבֹוארים הענינים ּכללּות אׁשר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹידּוע
אּלא  ּפרטּים, ּכאנׁשים ויֹוסף הּׁשבטים אבינּו, יעקב על ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹרק
ולא  הּדֹורֹות, ׁשּבכל ּבני־יׂשראל ּכללּות עבֹודת על ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹמֹורים

לּבנים סימן ׁשהם אבֹות מעׂשה ּככל לך רק התורה על (רמב"ן ְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
ו) עם יב, ּכללּות עבֹודת על מרּמזים עצמם ׁשהּדברים אּלא ,ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ

כח)יׂשראל שער פרשתנו עקידה בארוכה .(ראה ְִֵָ
מתי  ּומצּפה ממּתין "היה ׁשּיעקב ּדזה לבאר, יׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה

ּתמיד  ּומצּפה ממּתין מּיׂשראל אחד ׁשּכל על־זה קאי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיבֹוא"
מהּגלּות. ּבני־יׂשראל ּגאּולת הּגאּולה, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָעל

ׁשּכמבֹואר  אמּונים", ׁשֹומר "וכן רׁש"י לׁשֹון ּבהמׁש ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָּומרּומז
מה  הּוא הּכתּוב ּפירּוׁש אמּונים" "ׁשֹומר הּכתּוב על ְֱִִֵֵַַַַַָָּברׁש"י
הּקדֹוׁש־ּברּו־  ׁשל "לאמּונתֹו ּומצּפים מחּכים ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבני־יׂשראל

מהּגלּות. לגאלם" כּו' ְֳֵַָָָהּוא
ׁשהּוא  יֹוסף ׁשל חלֹומֹו לקּיּום ּומצּפה" ממּתין ׁש"היה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָוזה
"מתי  וההמּתנה הּצּפיה הּוא אחיו, ׁשאר על יֹוסף ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָמלּוכת

יֹוסף ּבן מׁשיח היינּו יֹוסף, ׁשל מלכּותֹו שם)יבֹוא" עקידה ,(ראה ְְִֵֵֶֶַַַָָ
מקֹומֹות  ּבכּמה ּכּמּובא ּדוד, ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּבא

ובכ"מ)ּברז"ל א, רנב, ח"ג א, רסג, בהשמטות זח"א א־ב, נא סוכה .(ראה ְַַ

ß elqk f"h ipy mei ß

(áé):íëLa íäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−¦§¤«
i"yx£Ô‡ˆŒ˙‡ ˙BÚ¯Ï∑ לרעֹות אּלא הלכּו ׁשּלא 'את', על עצמן נקּוד .(ב"ר)את ƒ¿∆…ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ

(âé)éçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåíéòø E ©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧ÆŸ¦´
:éðpä Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−¦¥«¦

i"yx£Èp‰∑אֹותֹו ׁשּׂשֹונאין ּבאחיו יֹודע ׁשהיה ואףֿעלּֿפי אביו, למצות נזּדרז ּוזריזּות, ענוה .לׁשֹון ƒ≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé)éçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiå-úàå E ©Ÿ́¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ§¤
ïBøáç ÷îòî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤¤§½

:äîëL àáiå©¨−Ÿ§¤«¨
i"yx£ÔB¯·Á ˜ÓÚÓ∑:ׁשּנאמר ּבהר, חברֹון והלא ≈≈∆∆¿ְֱֲֶֶֶַַָָֹ

יג) אּלא:(במדבר חברֹון"? עד וּיבא בּנגב (ב"ר)"וּיעלּו ְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לקּים  ּבחברֹון, הּקבּור צּדיק אֹותֹו ׁשל עמּקה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ'מעצה

הּבתרים: ּבין לאברהם ּׁשּנאמר טו)מה "ּכיּֿגר (לעיל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

"זרע ÓÎL‰.יהיה ‡·iÂ∑(יא מּוכן (סוטה מקֹום ְְֲִֶַ«»…¿∆»ָָ
ּדינה,לפרענּות: את עּנּו ׁשם הּׁשבטים, קלקלּו ׁשם ְְְְְִִִִֶַָָָָָֻ

ׁשּנאמר: ּדוד, ּבית מלכּות נחלקה יב)ׁשם א "וּיל(מלכים ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשכמה  ."רחבעם ְְְֶַָָ

(åè)eäìàLiå äãOa äòú äpäå Léà eäàöîiå©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−©¨¤®©¦§¨¥¯
:Lwáz-äî øîàì Léàä̈¦²¥−Ÿ©§©¥«

i"yx£LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ∑(תנחומא),ּגבריאל ט)ׁשּנאמר:זה ּגבריאל (דניאל .""והאיׁש «ƒ¿»≈ƒְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָ

„‡·ÔB‰eיב  ‡Ú ˙È ÈÚ¯ÓÏ È‰BÁ‡ eÏÊ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»«¬
:ÌÎLaƒ¿∆

¯ÔÚיג  CÈÁ‡ ‡Ï‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¬»«»»»
dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙ÂÏ CpÁÏL‡Â ‡˙‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿«¬«≈

:‡‡ ‡‰»¬»

„‡CeÁיד  ‡ÓÏL ˙È ÈÊÁ ÔÚk ÏÈÊ‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»
dÁÏLÂ ‡Ób˙t È·˙‡Â ‡Ú„ ‡ÓÏL ˙ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»¿«¿≈

:ÌÎLÏ ‡˙‡Â ÔB¯·Á ¯LÈnÓƒ≈«∆¿«¬»ƒ¿∆

Ï˜Áa‡טו  ÈÚ˙ ‡‰Â ‡¯·b dÁkL‡Â¿«¿¿≈«¿»¿»»≈¿«¿»
:ÈÚa z‡ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ‡¯·b dpÏ‡Le¿»ƒ≈«¿»¿≈«»«¿»≈

epxetq

Faal mx eia` lv` Fzlrn liaWAW¤¦§¦©£¨¥¤¨¦¨§¨
.eia` ipR lr dN`M xRql§©¥¨¥¤©§¥¨¦

.øîL åéáàåmFlgd didIW aWgW §¨¦¨©¤¨©¤¦§¤©£
,mIwzIW dRvnE dE`zn dide ,iYn £̀¦¦§¨¨¦§©¤§©¤¤¦§©¥
mc` lMA :dkxal mpFxkf mxn`M§¨§¨¦§¨¦§¨¨©Ÿ¨¨

Fcinlze FpAn uEg `Pwzn,dw oixcdpq) ¦§©¥¦§§©§¦
(a.ai dxez

(bi)éçà àBìä.íëLa íéòø Eoi`e £©¤Ÿ¦¦§¤§¥
.mW cr dwFgx KxCci dxez ¤¤§¨©¨

(ci).äàø àð CìoTze LlkUA d`x ¤¨§¥§¥§¦§§§©¥

ciBdl mpn` iM ,Kxhvi m` zErn lM̈§ª¨¦¦§¨¥¦¨§¨§©¦
.eicarn cg` wiRqn did zn`d̈¡¤¨¨©§¦¤¨¥£¨¨

.ïBøáç ÷îòî eäçìLiåcr EdEl ©¦§¨¥¥¥¤¤§¦¨©
.wnrdeh dxez ¨¥¤

(eh).äãOa äòúdp`e dp` KlFd Ÿ¤©¨¤¥¨¤¨¨¨



עט ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ipy meil inei xeriy

(æè)äôéà éì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½¥−Ÿ
:íéòø íä¥¬Ÿ¦«

(æé)íéøîà ézòîL ék äfî eòñð Léàä øîàiå©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³¨©̧§¦Æ«Ÿ§¦½
:ïúãa íàöîiå åéçà øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«

i"yx£‰fÓ eÚÒ∑(תנחומא) מן עצמן .האחוה הּסיעּו »¿ƒ∆ְְִִִַַָָָ
‰È˙c ‰ÎÏ∑.ּבהם ׁשּימיתּו ּדתֹות, נכלי ל לבּקׁש ≈¿»…»¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

מידי  יֹוצא מקרא ואין הּוא, מקֹום ׁשם ּפׁשּוטֹו: ְְְְִִִֵֵֵֵָָּולפי
.ּפׁשּוטֹו ְ

(çé)eìkðúiå íäéìà áø÷é íøèáe ÷çøî Búà eàøiå©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬
:Búéîäì BúàŸ−©«£¦«

i"yx£eÏk˙iÂ∑ וערמּומּיּות נכלים ּכלֹומר,∑‡˙B.נתמּלאּו 'עּמֹו', 'אּתֹו', .אליו ּכמֹו «ƒ¿«¿ְְְְְִִִַַָ…ְְִִֵַָ

(èé)äælä úBîìçä ìòa äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−
:àä«

(ë)äzòå|úBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì §©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà äòø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìç£«ŸŸ¨«
i"yx£ÂÈ˙ÓÏÁ eÈ‰iŒ‰Ó ‰‡¯Â∑:יצחק רּבי אמר ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְִִַַָָ

הם  ּכן: אֹומרת הּקדׁש רּוח ּדרׁשני, אֹומר זה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמקרא
מהּֿיהיּו "ונראה מסּים: והּכתּוב "ונהרגהּו", ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָאֹומרים

ׁשּלי. אֹו ׁשּלכם אֹו יקּום, מי ּדבר נראה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹֹחלמתיו",
חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה הם: ׁשּיאמרּו אפׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹואי

חלֹומֹותיו  ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, .ׁשּמּכיון ְְֲִֵֶֶַַָָָ

‰ÎÈ‡טז  ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ ÈÚ· ‡‡ ÈÁ‡ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»««¬»»≈«ƒ¿«ƒ≈»
:ÔÚ¯ Ôep‡ƒ»»

ÈÚÓL˙יז  È¯‡ ‡kÓ eÏË ‡¯·b ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»ƒ»¬≈¿»ƒ
È‰BÁ‡ ¯˙a ÛÒBÈ ÏÊ‡Â Ô˙„Ï ÏÊÈ ÔÈ¯Ó‡c¿»¿ƒ≈≈¿…»«¬«≈»«¬ƒ

:Ô˙„a ÔepÁkL‡Â¿«¿¿ƒ¿…»

ÔB‰˙ÂÏיח  ·È¯˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁ¯Ó d˙È BÊÁÂ«¬»≈≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ e·ÈMÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

„ÈÎÈיט  ‡iÓÏÁ È¯Ó ‡‰ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈∆¿«»≈ƒ
:‡˙‡¬»

ÔÓכ  ‡„Áa dpÓ¯Â dpÏË˜Â B˙‡ ÔÚÎe¿«¡¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ
‰Ó ÈÊÁÂ dzÏÎ‡ ‡˙LÈ· ‡˙ÈÁ ¯ÓÈÂ ‡iabÀ«»¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈¿∆¡≈»

:È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È¿¿∆¿ƒ

epxetq

.mzirxn mFwn `vnl¦§Ÿ§©§¦¨
.Lwáz äîKxC lr KlFd Lpi`W ©§©¥¤¥§¥©¤¤
.xWiA zg`fh dxez ©©§Ÿ¤

(fh).íéòø íä äôéàdGn wlg dfi`A ¥Ÿ¥Ÿ¦§¥¤¥¤¦¤
.mFwOdfi dxez ©¨

(fi).äfî eòñðdGn ErqPW wtq oi` ¨§¦¤¥¨¥¤¨§¦¤
.eiwlgn cg`A mWTal oi`e ,drxOd©¦§¤§¥§©§¨§¤¨¥£¨¨

.íéøîà ézòîL ékiYxn`W mrHde ¦¨©§¦Ÿ§¦§©©©¤¨©§¦
mixn` iYrnW iM" `Ed ,Erqp i`CeAW¤§©©¨§¦¨©§¦Ÿ§¦

.mirqFp mizi`xW `l "dklp¥§¨Ÿ¤§¦¦§¦
.åéçà øçà`vn `NW iR lr s`m ©©¤¨©©¦¤Ÿ§¨¨

dOn xzFi gxh eia` xacM mkWA¦§¤¦§©¨¦¨©¥¦©
.eia` oFvx biVdl ,dESXgi dxez ¤ª¨§©¦§¨¦

(gi).Búéîäì Búà eìkðúiådPd ©¦§©§Ÿ©£¦¦¥
,rxdl d`vnd lr dxFi l"kp oFWl§¤©©§¨¨§¨©

"mkl ElMp xW`" FnM(gi ,dk xacna). §£¤¦§¨¤
lkFp mAlA sqFi z` EaWgW xn`̈©¤¨§¤¥§¦¨¥
Wxcl `l mdil` `AWe ,zindl§¨¦§¤¨£¥¤Ÿ¦§Ÿ

F` dlilr mdilr `vnl `N` ,mnFlW§¨¤¨¦§Ÿ£¥¤£¦¨
F` mdia` mlNwIW icM ,m`ihgdl§©§¦¨§¥¤§©§¥£¦¤
`Ed x`Xie ,KxAzi l`d mWipri©£¦¨¨¥¦§¨©§¦¨¥

'mipAn KExA' FCal(ck ,bl mixac it lr). §©¨¦¨¦
xaCd xEIv lr dxFi lrRzd oFWle§¨¦§©¥¤©¦©¨¨
"iWtpA WTpzn dY`" FnM ,WtPA©¤¤§©¨¦§©¥§©§¦

(h ,gk ` l`eny)lr WwFn LaalA xIvn ,§©¥¦§¨§¥©
`Ed zinIW ,"Fzindl" oFWlE .iWtp©§¦§©£¦¤¨¦

"mz` mkzUrl" FnM ,eig` z`mixac) ¤¤¨§©£Ÿ§¤Ÿ¨
(ci ,c"zixaA Lxarl" ,(`i ,hk my)dfaE . §¨§§¦§¦¨¤

mNM zFidA Fnl did dn ricFd¦©¤¨¨¨¦§ª¨
iptl mzFnW EidW cr mixEnB miwiCv©¦¦§¦©¤¨§¨¦§¥
bxdl eCgi al EcrFp Ki` ,oFxMfl 'd§¦¨¥£¥©§¨©£Ÿ
lr Engp `le ,Fxknl F` mdig` z ¤̀£¦¤§¨§§Ÿ¦£©
minW` la`" Exn`WM mB iM ,drxd̈¨¨¦©§¤¨§£¨£¥¦

"Epig` lr Epgp`(`k ,an oldl)`l , £©§©¨¦Ÿ
F` Fzxikn lr mznW` didYW Exn`̈§¤¦§¤©§¨¨©§¦¨
mzEIxfk` lr `N` Fzzin¦¨¤¨©©§¨¦¨

ExIv iM aEzMd ciBd dPde ."FpPgzdA"§¦§©§§¦¥¦¦©¨¦¦§
WTpznE lkFpl sqFi z` EaWge mAlA§¦¨§¨§¤¥§¥¦§©¥
F` ,dGd mlFrA mzindl mWtpA§©§¨©£¦¨¨¨©¤
dxFYde' ,mdipWA F` ,`Ad mlFrÄ¨©¨¦§¥¤§©¨
'Fbxdl mMWd Lbxdl `Ad dxn`̈§¨©¨§¨§§©§¥§¨§

(` ,ar oixcdpq).hi dxez

(hi).úBîìçä ìòa äpäEpl xRQW ¦¥©©©£Ÿ¤¦¥¨
gd z`icM ,Eptivwdl zFnFl ¤©£§©§¦¥§¥

F` KxAzi l`l `hgpe eilr mnFwzPW¤¦§¥¨¨§¤§¨¨¥¦§¨©
.ca`pe mdipWl F` Epia`lk dxez §¨¦¦§¥¤§Ÿ©

(k).eëì äzòåEniMqde EfxCfd §©¨§¦§¨§§©§¦
oR .Edzlk` drx dIg Epxn`e .Fbxdl§¨§§¨©§©¨¨¨£¨¨§¤
EidI dn d`xpe .EpzF` lNwie svwi¦§Ÿ¦©¥¨§¦§¤©¦§
mixFn EidW xRQW zFnFlgd .eiznlg£ŸŸ¨©£¤¦¥¤¨¦
f` dPd ,Epilr Klnie dNcbl dlrIW¤©£¤¦§ª¨§¦§Ÿ¨¥¦¥¨
Elri iM ,xwW zFnFlg EidIW d`xp¦§¤¤¦§£¤¤¦©£

.mEIw ilA Eca`ie EdYA`k dxez ©Ÿ§Ÿ§§¦¦



ayieפ zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iyily meil inei xeriy

(àë)epkð àì øîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨¨®©¾Ÿ¤¬Ÿ©¤−
:Lôð̈«¤

i"yx£LÙ epk ‡Ï∑ מיתה היא זֹו נפׁש, .מּכת …«∆»∆ִִֶֶַַָ

(áë)íäìà øîàiå|eëéìLä íã-eëtLz-ìà ïáeàø ©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©¦§§¨¼©§¦´
-eçìLz-ìà ãéå øaãna øLà äfä øBaä-ìà BúàŸÀ¤©³©¤Æ£¤´©¦§½̈§−̈©¦§§

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî Búà ìévä ïòîì Bá®§©À©©¦³ŸÆ¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
i"yx£B˙‡ ÏÈv‰ ÔÚÓÏ∑ ראּובן על העידה הּקדׁש רּוח ¿«««ƒ…ְִֵֵֶַַַָֹ

זאת  אמר ויעלּנּוׁשּלא הּוא ׁשּיבא אֹותֹו, להּציל אּלא ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
יּתלה  לא ׁשּבכּלן, וגדֹול ּבכֹור 'אני אמר: ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻמּׁשם.

ּבי' אּלא .הּסרחֹון ְִִֶַָ

ß elqk f"i iyily mei ß

(âë)-úà eèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³¤
:åéìò øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬¨¨«

i"yx£BzzkŒ˙‡∑ חלּוק ‰ÌÈqt.זה ˙˙kŒ˙‡∑אביו לֹו ׁשהֹוסיף אחיו הּוא על .(ב"ר)יֹותר ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒִִֵֶֶַָָ

(ãë)Ba ïéà ÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½¥¬−
:íéî̈«¦

i"yx£ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â∑:ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿«≈≈»ƒְֱִֶֶַַָ
ּתלמּוד  מה מים", ּבֹו ׁש"אין יֹודע איני רק", ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָ"והּבֹור

נחׁשים  אבל ּבֹו, אין מים מים"? ּבֹו "אין ְֲִִִֵֵַַָָָלֹומר:
ּבֹוועקרּבים  כב)יׁש שבת .(ב"ר. ְְִֵַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dxFY ixacA mc`d zE`ivn iENn¦§¦¨¨¨§¦§¥¨

מיםמיםמיםמים:::: ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו איןאיןאיןאין רקרקרקרק כד)והוהוהוהּבּבּבּבֹוֹוֹוֹורררר (לז, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֽֽֽֽ
ז"ל חכמינּו נסמן)אמרּו ושם א. יז, קמא אּלא (בבא מים "אין ְֲִֵֵֶַַָָָ

הרמז: ּבדר לֹומר יׁש ועל־ּפי־זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָּתֹורה".
ּבֹו "אין ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ּבמּצב האדם נמצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכאׁשר
ׁשאין  ּכלֹומר ּבֹו", יׁש ועקרּבים "נחׁשים מּמילא ּבדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמים",
ּכלֹומר  - ההפכי לּצד הּקדּׁשה צד ּבין ממּצע ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻֻמציאּות
מּדברי  ּבריקנּותֹו אּלא, - הרׁשּות ּבדברי ּבֹורֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתמּלא

והמנּגדים  ההפכים ּבענינים מּמילא ּבדר מתמּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּתֹורה
ְִָֻלקדּׁשה.

הּבעל־ׁשם־טֹוב מאמר עו)ועל־ּדר סימן הריב"ש על (צוואת ְֲֵֶֶַַַַַַַ
עצמֹו את מפריד האדם "ּכאׁשר ועבדּתם": "וסרּתם ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסּוק
ּדבר  יׁש ולא עבֹודה־זרה, עֹובד הּוא מּיד ,ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹמהּׁשם־יתּבר

ְָֻממּצע".

(äë)äpäå eàøiå íäéðéò eàNiå íçì-ìëàì eáLiå©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ©¦§½§¦¥Æ
íéàNð íäélîâe ãòìbî äàa íéìàòîLé úçøà«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§¨®§©¥¤´«Ÿ§¦À

:äîéøöî ãéøBäì íéëìBä èìå éøöe úàëð§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−§¦¬¦§¨«§¨

Ï‡כא  ¯Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓ d·ÊLÂ Ô·e‡¯ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈ƒ≈«¬«»
:LÙ dpÏË˜ƒ¿¿ƒ≈¿»

¯BÓכב  ‡Óc Ôe„LB˙ ‡Ï Ô·e‡¯ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈»¿¿»¿
‡Ï ‡„ÈÂ ‡¯a„Óa Èc ÔÈ„‰ ‡a‚Ï d˙È»≈¿À»»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
ÔB‰È„ÈÓ d˙È ‡·ÊÈLÏ ÏÈ„a da ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈ƒ≈

:È‰e·‡ ˙ÂÏ d˙e·˙‡Ï«¬»≈¿«¬ƒ

eÁÏL‡Âכג  È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»««≈¿«¬ƒ¿«¿»
Èc ÈqÙ„ ‡ezk ˙È dezk ˙È ÛÒBÈ ˙È»≈»ƒ≈»ƒ»¿«≈ƒ

:È‰BÏÚ¬ƒ

ÈÏ˙כד  ‡˜È¯ ‡a‚Â ‡a‚Ï d˙È BÓ¯e È‰e·ÒÂ¿»¿ƒ¿»≈¿À»¿À»≈»≈
:‡ÈÓ da≈«»

ÔB‰ÈÈÚכה  eÙ˜Êe ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»¿≈««¿»¿»≈≈
„ÚÏbÓ ‡È˙‡ È‡·¯Ú ˙¯ÈL ‡‰Â BÊÁÂ«¬¿»¿»«¬»»≈»¿»ƒƒ¿»
ÔÈÏÊ‡ ÌBËÏe ÛË˜e ÛÚL ÔÈÈÚË ÔB‰ÈÏÓ‚Â¿«¿≈¿ƒƒ¿«¿«¿»¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙Á‡Ï«¬»»¿ƒ¿»ƒ

epxetq

(`k).íãiî eäìviålrRd zripnA ©©¦¥¦¨¨¦§¦©©Ÿ©
lkEi `l zErn" cilFOd inF`zRd©¦§¦©¦§ª¨Ÿ©

"owzl(eh ,` zldw)mB EdFnkA lRIW , ¦§Ÿ¤¦Ÿ§¨©
mr oaE`x oiprM ,minrtl wiCSd©©¦¦§¨¦§¦§©§¥¦

"miOM fgR" Fxn`M ,ddlA,hn oldl) ¦§¨§¨§©©©©¦
(c.ak dxez

(ak).Bá eçìLz ìà ãéå,xfk`zdl §¨©¦§§§¦§©§¥
`l icie ,rWx `vi mirWxn" Fxn`M§¨§¥§¨¦¥¥¤©§¨¦Ÿ

"KA didz(bi ,ck ` l`eny). ¦§¤¨
.ìévä ïòîìxg` FzFlrdl §©©©¦§©£©©

.KMbk dxez ¨
(dk).íçì ìëàì eáLiålM did `NW ©¥§¤¡¨¤¤¤Ÿ¨¨¨



פי ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iyily meil inei xeriy
i"yx£˙Á¯‡∑ ארח הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', .ּכתרּגּומֹו: …¿«ְְְְֵֵַַַַָֹ

'B‚Â ÌÈ‡N Ì‰ÈlÓ‚e∑ את הּכתּוב ּפרסם לּמה ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵֶַָָָ
ּדרּכן  ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן להֹודיע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמּׂשאם?
ולזה  רע, ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

רע  מריח יּזק ׁשּלא ּבׂשמים ּכּנּוסי ∑Î‡˙.נזּדּמנּו ּכל ְְְִִֵֵֶַַַַָֹֻ¿…ִֵָ
וכן: נכאת, קרּוי הרּבה כ)ּבׂשמים ב את (מלכים "וּיראם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּתרּגם  ואּונקלֹוס ּבׂשמיו, מרקחת נכתה", ּבית ְְְְְְְִִֵֵַַָָָֹֹּכל
ׁשעוה  והּוא ∑È¯ˆe.לׁשֹון הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף ְֲַָ¿ƒְְֲֵֵֵַַָָָ

הּקטרת  סּמני עם הּנמנה ׁשמֹו∑ËÏÂ.נטף לּוטיתא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ»…ְִָ
ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ורּבֹותינּו מׁשנה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹּבלׁשֹון

נּדה  ּבמּסכת ח)אשטרוליזא"ה, .(דף ְִֶֶַָ

(åë)âøäð ék òöa-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©¤À©¦³©«£ŸÆ
:Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà¤¨¦½§¦¦−¤¨«

i"yx£ÚˆaŒ‰Ó∑ּכתרּגּומֹו ּממֹון, ‡˙BÓcŒ.מה eÈqÎÂ∑ את .מיתתֹוונעלים «∆«ְְַַָ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ

(æë)Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàòîLiì epøkîðå eëì§º§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçà-ék¦«¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«

i"yx£eÚÓLiÂ∑ ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְִִִִֵֶַָָ
אל  יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה, ּכגֹון ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹקּבלת
ׁשהּוא  וכל 'נקּבל'. מתרּגם ונׁשמע", "נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻאביו",
אלהים  ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ְְְְֱִִִֶֶַַָֹֹׁשמיעת

יׂשראל", "וּיׁשמע ׁשמעת", "ורבקה ּבּגן", ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמתהּל
ּוׁשמעת, 'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את ְְְְְְִֶַַַָָָָֻֻֻ"ׁשמעּתי

קדמי' ׁשמיע .ּוׁשמע, ְְֳִַַַָ

(çë)eìòiå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà eøáòiå©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³
íéìàòîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî óñBé-úà¤¥Æ¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−

:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNòa§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨
i"yx£ÌÈÈ„Ó ÌÈL‡ e¯·ÚiÂ∑,אחרת ׁשּירא היא זֹו «««¿¬»ƒƒ¿»ƒִֶֶַַָָ

הרּבה  ּפעמים ׁשּנמּכר הּכתּוב והֹודיע.eÎLÓiÂ∑ ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ«ƒ¿¿
הּבֹור, מן יֹוסף את יעקב לּיׁשמעאלים,ּבני וּימּכרּוהּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹ

לּמצרים  והּמדינים לּמדינים .והּיׁשמעאלים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָ

È‰˙Óכו  ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ»»¿«¬≈
:dÓc ÏÚ ÈqÎe ‡eÁ‡ ˙È ÏBË˜ È¯‡ ‡Ï»»¬≈ƒ¿»»»¿«≈«¿≈

·dכז  È‰˙ ‡Ï ‡„ÈÂ È‡·¯ÚÏ dpaÊe e˙‡¡¿«¿ƒ≈«¬»»≈ƒ»»»¿≈≈
dpÓ eÏÈa˜Â ‡e‰ ‡¯Ò· ‡eÁ‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»»¿«ƒƒ≈

:È‰BÁ‡¬ƒ

e˜Èq‡Âכח  e„È‚e È¯bz È‡È„Ó È¯·‚ e¯·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈¿ƒ¿«ƒ
È‡·¯ÚÏ ÛÒBÈ ˙È eÈaÊÂ ‡ab ÔÓ ÛÒBÈ ˙È»≈ƒÀ»¿«ƒ»≈«¬»»≈
:ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙È eÈ˙È‡Â ÛÒk ÔÈ¯ÒÚa¿∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ

epxetq

mrpnIW lFWkn F` dlTY mdipirA df¤§¥¥¤©¨¨¦§¤¦§¨¥
iE`x didW FnM ,mzcErq rAwNn¦¦§Ÿ©§¨¨§¤¨¨¨
lr dlTY drx`WM mzFnM miwiCvl§©¦¦§¨§¤¥§¨©¨¨©
EbxdW xg` l`xUi EUrW FnM ,mcï¨§¤¨¦§¨¥©©¤¨§
cr EaWIe" Fxn`M ,oinipA haW z ¤̀¥¤¦§¨¦§¨§©¥§©
mlFw E`UIe ,midl`d iptl axrd̈¤¤¦§¥¨¡Ÿ¦©¦§¨
idl` 'd dnl :Exn`Ie ,lFcB ikA EMaIe©¦§§¦¨©Ÿ§¨¨¡Ÿ¥

'Ek "l`xUiA z`f dzid l`xUimihtey) ¦§¨¥¨§¨Ÿ§¦§¨¥
(b a ,`kz` KilWdWM WeixC oke .§¥¨§¨¤§¤¦§¦¤

zeh zaE" aizkC ,zFix` aFbA l`IpC̈¦¥§£¨¦§¦¨§¨
"idFncw lrpd `l oegce(hi ,e l`ipc)dfe . §©£¨¨©§¥¨¨¦§¤

sqFi z` EaWgW ipRn mdl `xẅ¨¨¤¦§¥¤¨§¤¥
l,dkf Fbxdl mcFTd lMW ,scFx §¥¤¨©¥§¨§¨¨

.df zlEfA sCxPd liSdl KxC oi`WM§¤¥¤¤§©¦©¦§¨§©¤
.äîéøöî ãéøBäì íéëìBäilrA EidW §¦§¦¦§¨§¨¤¨©£¥

,dxFgQd ilrA md Eid `le ,miNnBd©§©¦§Ÿ¨¥©£¥©§¨
xnB dzid mW dxFgQd zcxFd okle§¨¥¨©©§¨¨¨§¨§©

.mYk`lnek dxez §©§¨
(ek).òöa äîmpn` iM .zlrFY dn ©¤©©¤¤¦¨§¨

mNWl m` :miYXn cg`l oEkY dnwPd©§¨¨§©¥§¤¨¦§©¦¦§©¥
z` bxdp iM dfA dPde ,rxd iUFrl§¥¨¨§¦¥¨¤¦©£Ÿ¤
a`ki iM ,Epnvrl mB drx mNWp Epig`̈¦§©¥¨¨©§©§¥¦¦§©
.FCbp EpzEIxfk` lre Fzzin lr EpAl¦¥©¦¨§©©§¨¦¥¤§
ErnWIW mix`WPd z` cigtdl m`e§¦§©§¦¤©¦§¨¦¤¦§§
oiOd df mB dPd ,EpzF` wiGdNn E`xiie§¦§¦§©¦¨¦¥©¤©¦
z` milrp iM biVp `l zlrFYdn¥©¤¤Ÿ©¦¦©£¦¤

.Fzzin¦¨
.Bîc úà eðéqëåEpcFaM liaWA §¦¦¤¨¦§¦§¥

.Epia` z`xi liaWaEfk dxez ¦§¦¦§©¨¦
(fk).epøkîðå eëìdCn Fl mNWpE §§¦§§¤§©¥¦¨

dn zxEnY car didIW ,dCn cbpM§¤¤¦¨¤¦§¤¤¤§©©
.Epilr xxYUdl aWgXgk dxez ¤¨©§¦§¨¥¨¥

(gk).íéøçñ íéðéãîzxFgq ilrA ¦§¨¦Ÿ£¦©£¥§©
.mil`rnWId iNnB§©¥©¦§§¥¦

.íéìàòîLiì óñBé úà eøkîiå©¦§§¤¥©¦§§¥¦
crA xkOd z` EUr mil`rnWIl©¦§§¥¦¨¤©¤¤§©
mr xAcl Evx `le ,mixgFQd mipicOd©¦§¨¦©£¦§Ÿ¨§©¥¦
minrtl mYaWA mExiMi oR mixgFQd©£¦¤©¦§¦§¨¦§¨¦
ilrA mr ExAC la` ,xMnl zFxirA©£¨¦§Ÿ£¨¦§¦©£¥
,zFxirA miaMrzn mpi`W miNnBd©§©¦¤¥¨¦§©§¦©£¨
,calA xarn KxC mdA mixaFr la £̀¨§¦¨¤¤¤©£¨¦§©
Eid mipFTd la` .xkOd EUr mci lre§©¨¨¨©¤¤£¨©¦¨
mipcOde" Fxn`M ,mixgFQd mipicOd©¦§¨¦©£¦§¨§§©§¨¦

"mixvn l` Fz` Exkn(el weqt)oke . ¨§Ÿ¤¦§¨¦§¥
iaA EpizFa`l dxwExkOW ipW z ¨¨©£¥§©¦¥¦¤¨§

lr df i`pFnWg ciA mzvw z` mzvw§¨¨¤§¨¨§©©§¨¦¤©
Enxbe ,miInFxl l`xUi EcArXW df¤¤¦§§¦§¨¥¨¦¦§¨§
oiprd didW FnM ,zElBd df Epl̈¤©¨§¤¨¨¨¦§¨
Ecxie xaCd lBlBzPW sqFi zxiknA¦§¦©¥¤¦§©§¥©¨¨§¨§
mpFxkf mdixacM ,mixvnl EpizFa £̀¥§¦§©¦§¦§¥¤¦§¨

dkxal(a ,i zay).hk dxez ¦§¨¨



ayieפב zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iyily meil inei xeriy

(èë)øBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iå©¦§©−¤§¨¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ·LiÂ∑ היה עסּוק אחר: ּדבר אביו. את ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ׁשהּגיע ׁשם, היה לא ּובמכירתֹו «»»¿≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
אביו  יצּועי ׁשּבלּבל על ּובתעניתֹו .ּבׂשּקֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

(ì)äðà éðàå epðéà ãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨
:àá-éðà£¦¨«

i"yx£‡·ŒÈ‡ ‰‡∑ אברח אּבא?אנה ׁשל .מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

(àì)íéfò øéòN eèçLiå óñBé úðúk-úà eç÷iå©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½
:íca úðzkä-úà eìaèiå©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ¯ÈÚN∑ אדם לׁשל ּדֹומה "ּכתנת ∑‰zk˙.ּדמֹו ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, זה ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת' נקּוד ּבד", "ּכתנת ּפּסים", "ּכתנת  .יֹוסף", ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ

(áì)íäéáà-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½
ða úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiåàåä E ©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤¦§²¦−

:àì-íà¦«Ÿ

(âì)eäúìëà äòø äiç éða úðúk øîàiå døékiå©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§
:óñBé óøè óøè̈¬ŸŸ©−¥«

i"yx£Èa ˙˙k ¯Ó‡iÂ∑זֹו ¯Ú‰.היא ‰iÁ «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»
e‰˙ÏÎ‡∑,הּקדׁש רּוח ּבֹו ׁשּתתּגרה (ב"ר)נצנצה סֹופֹו ¬»»¿ְְְִִֶֶֶַַָָֹ

 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו לֹו ּגּלה לא ולּמה ּפֹוטיפר. אׁשת ְִִֵֶַַָָָָָֹּבֹו
וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, מי ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָהּוא?

היה (תנחומא)עּמהם,להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  יצחק אבל ְְֲִִֶַָָָָָָָ
 ֿ והּקדֹוׁשּֿברּו אגּלה, האי' אמר: חי, ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹודע

לֹו'? לגּלֹות רֹוצה אינֹו .הּוא ְֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr i jxk zegiy ihewl)

עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם להקלהקלהקלהקּבּבּבּב""""הההה לג)ווווׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתפפפפּוּוּוּו לז, חׁשׁשּו(רׁש"י הּׁשבטים ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
החרם. את להּתיר הּׁשאר על וילחץ יתחרט מהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאחד
אּלא  אֹותֹו מּתירים ׁשּלא היינּו ּבהקּב"ה, החרם את ּתלּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלכן
ולא  "עּמהם", רׁש"י ׁשּנקט (וזהּו ּבּׁשמים לכ יסּכימּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכאׁשר
קּבלּו ׁשּכן ליעקב, הּסֹוד את ּגּלּו ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ"ּבחרם").

ׁשל  ּבאסּפקלריא "ראה :לכ הּזמן ׁשהּגיע מּׁשמים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָסּמן
מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו יׁש ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹקדׁש
זה  סּמן אחרי א). מב, מקץ (רש"י יֹוסף" ׁשּזה ְֲִִֵֵֶֶֶַָלהֹודיעֹו
ׁשהּוא  ליעקב סּפרּו – ּוכׁשמצאּוהּו יֹוסף, את לחּפׂש ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹהלכּו

ַחי.

(ãì)ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷òé òø÷iå©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬
:íéaø íéîé Bða-ìò©§−¨¦¬©¦«

a‚a‡כט  ÛÒBÈ ˙ÈÏ ‡‰Â ‡a‚Ï Ô·e‡¯ ·˙Â¿»¿≈¿À»¿»≈≈¿À»
:È‰BLe·Ï ˙È ÚÊ·e¿«»¿ƒ

È‰B˙ÈÏל  ‡ÓÈÏeÚ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¬ƒ«¬»≈»≈ƒ
:È˙‡ ‡‡ Ô‡Ï ‡‡Â«¬»¿»¬»»≈

a¯לא  ¯ÈÙˆ eÒÈÎe ÛÒBÈ„ ‡ezk ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
:‡Ó„a ‡ezk ˙È eÏ·Ëe ÈfÚƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

ÂÏ˙לב  eÈ˙È‡Â ÈqÙ„ ‡ezk ˙È eÁlLÂ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
ÔÚk Ú„BÓzL‡ ‡ÁkL‡ ‡c e¯Ó‡Â ÔB‰e·‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

:‡Ï Ì‡ ‡È‰ C¯·„ ‡ezÎ‰¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ÈÁ˙‡לג  È¯·„ ‡ezk ¯Ó‡Â dÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
:ÛÒBÈ ÏÈË˜ ÏË˜Ó dzÏÎ‡ ‡˙LÈ·ƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

dˆ¯Áaלד  ‡wN ¯Ò‡Â È‰BLe·Ï ·˜ÚÈ ÚÊ·e¿««¬…¿ƒ«¬««»¿«¿≈
:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ d¯a ÏÚ Ïa‡˙‡Â¿ƒ¿«««¿≈ƒ«ƒƒ

epxetq

(al).íéqtä úðúk úà eçlLéå©§©§¤§Ÿ¤©©¦
zi`xp didYW icM ,glWA dExiard¤¡¦¨§¤©§¥¤¦§¤¦§¥

.zFrx zFIg ici lr drExwbl dxez §¨©§¥©¨
(cl).åéðúîa ÷N íNiåoin lW xFf` ©¨¤©§¨§¨¥¤¦

miUFr Eid EPOOW ,"wU" `xwp dbix £̀¦¨¦§¨©¤¦¤¨¦
.Fiarl miTVddl dxez ©©¦§¨§
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i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ׁשּירד עד מּמּנּו מׁשּפרׁש ׁשנה, כ"ב »ƒ«ƒִִֶֶֶַַַָָָָ

ׁשנה  ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיעקב
ּפרעה, לפני ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ּובן ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹוגֹו'",
יעקב  ּכׁשּבא הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוׁשבע
קּים  ׁשּלא ׁשנה כ"ב ּכנגד ׁשנה, כ"ב הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלמצרים,

ואם: אב ּכּבּוד יז)יעקב ּבבית (מגילה ׁשהיה ׁשנה כ' ְֲִֵֵֶַָָָָָָֹ
וחצי  ׁשנה לבן: מּבית ּבׁשּובֹו ּבּדר ׁשנים ּוב' ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלבן,
ללבן: ׁשאמר וזהּו ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ְְְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבסּכֹות
וסֹופי  הן עלי הן, לי ,"ּבבית ׁשנה עׂשרים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ"זהּֿלי

ּכנגּדן  .ללקֹות ְְְִֶָ

(äì)åéða-ìë eî÷iåïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå ©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ
jáiå äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§

:åéáà BúàŸ−¨¦«
i"yx£ÂÈ˙aŒÏÎÂ∑ ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה רּבי ¿»¿…»ְְֲִֵַָָ

וׁשבט ׁשבט ּכל עם נחמיה נֹולדּו רּבי ּונׂשאּום'. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
"וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, 'ּכנענּיֹות ְְְֲִֵֶַַָָָָֹאֹומר:
ּולכּלתֹו 'ּבנֹו', לחתנֹו מּלקרא נמנע אדם ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכּלֹותיו,

ÌÁ˙‰Ï.'ּבּתֹו' Ô‡ÓÈÂ∑(ב"ר) מקּבל אדם אין ִ«¿»≈¿ƒ¿«≈ְֵֵַָָ
נגזרה  הּמת ׁשעל ׁשּמת, וסבּור החי על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתנחּומין

החי  על ולא הּלב מן ׁשּיׁשּתּכח ‡ÈaŒÏ.ּגזרה „¯‡∑ ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ≈≈∆¿ƒ
'על': ּבלׁשֹון מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַּכמֹו:

כא) ב הּדמים",(שמואל ּבית ואל ׁשאּול ד)"אל א (שמואל ְִֵֶֶַָָ
ואל  האלהים, ארֹון הּלקח ואיׁשּה")מות ("אל .חמיה ְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָֹ

‰Ï‡L Ï·‡∑ ּבאבלי' הּוא: קבר לׁשֹון ּכפׁשּוטֹו, »≈¿…»ְְְְִִֶֶֶ
ּכל  אתנחם ולא סימן אּקבר, ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: ימי'. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

אחד  ימּות לא אם הּגבּורה: מּפי ּבידי מסּור היה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹזה
מבטח ּבחּיי, ּגיהּנם מּבני רֹואה ׁשאיני j·iÂ.אני ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ«≈¿¿

ÂÈ·‡ B˙‡∑,יעקב ׁשל צרתֹו מּפני ּבֹוכה היה יצחק …»ƒְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מתאּבל, היה לא חי אבל ׁשהּוא יֹודע .ׁשהיה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `x`e t"ye uwn t"y zgiyn)

אין  ּבנֹותיו" "וכל הּמּלים על ׁשּבפרּוׁשֹו לכ הּסיּבֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאחת
הּמּלה  ׁשּמׁשמעּות יהּודה, רּבי ּבדעת מסּתּפק ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָרׁש"י

– ּכפׁשּוטּה היא ּגם ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותתתת"ּבנֹותיו" מביא הּוא אּלא יעקב, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ
מּפני  היא, ל"ּכּלֹותיו", היא ׁשהּכּונה נחמיה, רּבי ּדעת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאת

את  נׂשאּו ׁשהּׁשבטים יֹוצא יהּודה רּבי ׁשל ּפירּוׁשֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלפי
(מן יׁשהאב האב האב האב אחיֹותיהם ּובפׁשטּות נח), לבני הּמּוּתר ּדבר , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ניּתנה, ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל את ׁשמרּו ׁשהּׁשבטים ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלֹומר,
יעקב. ּבחּיי ְְֲֵַַָֹּולפחֹות

(åì)ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà Búà eøëî íéðãnäå§©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−¤¦§¨®¦§«¦©Æ§¦´
ô :íéçahä øN äòøt©§½Ÿ©−©©¨¦«

i"yx£ÌÈÁah‰∑הּמל ּבהמֹות .ׁשֹוחטי ««»ƒְֲֵֵֶֶַ

ß elqk g"i iriax mei ß

çì(à)åéçà úàî äãeäé ãøiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´¤¨®
:äøéç BîLe éîlãò Léà-ãò èiå©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«

i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ∑זֹו ּפרׁשה נסמכה לּמה «¿ƒ»≈«ƒְְִָָָָָָ
ׁשהֹורידּוהּו ללּמד יֹוסף? ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלכאן
'אּתה  אמרּו: אביהם, ּבצרת ּכׁשראּו מּגדּלתֹו, ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻאחיו

ׁשֹומעים  היינּו - להׁשיבֹו אמרּת אּלּו למכרֹו, ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָאמרּת
'ל.ËiÂ∑ אחיו ÈÓl„Ú.מאת LÈ‡ „Ú∑ נׁשּתּתף ְ«≈ֵֵֶָ«ƒ¬À»ƒְִֵַ

.עּמֹו ִ

d˙eÓÁÏלה  d˙a ÏÎÂ È‰Ba ÏÎ eÓ˜Â¿»»¿ƒ¿»¿»≈¿«¬≈
˙BÁ‡ È¯‡ ¯Ó‡Â ÔÈÓeÁ˙ ‡Ïa˜Ï ·È¯ÒÂ¿»≈¿«»»«¿ƒ«¬«¬≈≈
d˙È ‡Î·e ÏB‡LÏ ‡ÏÈ·‡ „k È¯a (ÏÚ) ˙ÂÏ¿««¿ƒ«¬≈»ƒ¿¿»»≈

:È‰e·‡¬ƒ

ÙÈËBÙÏ¯לו  ÌÈ¯ˆÓÏ d˙È eÈaÊ È‡È„Óeƒ¿»»≈«ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„ ‡a«̄»¿«¿…«»«»

ÂlÓ˙א  ‰„e‰È ˙Áe ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ¿«
dÓLe ‰‡Ól„Ú ‡¯·b „Ú ‡ËÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»««¿»¬À»»»¿≈

:‰¯ÈÁƒ»

epxetq

(dl).íçðúäì ïàîéårnWl o`n ©§¨¥§¦§©¥¥¥¦§Ÿ©
xiardl `NW icM ,oinEgpY ixaC¦§¥©§¦§¥¤Ÿ§©£¦

.FANn db`C§¨¨¦¦
.äìàL ìáà éða ìà ãøà ék øîàiå©Ÿ¤¦¥¥¤§¦¨¥§Ÿ¨
ipRn ,eini lkl zEla` eilr lAw¦¥¨¨£¥§¨¨¨¦§¥
z` glXW Fci lr dlTYd drx`W¤¥§¨©©¨¨©¨¤¨©¤

.eig` l` sqFi¥¤¤¨
.åéáà Búà jáiålATW lr dkA wgvi ©¥§§Ÿ¨¦¦§¨¨¨©¤¦¥

`l okaE ,eini lkl zEla` FpA eilr̈¨§£¥§¨¨¨§¥Ÿ
.dpikW eilr dxWYel dxez ¦§¤¨¨§¦¨

(el).Búà eøëî íéðãnäå` dxez §©§¨¦¨§Ÿ
çì(`).àéää úòa éäéåonGd FzF`A ©§¦¨¥©¦§©§©

zvr zAqA mixvnl sqFi xMnPW¤¦§©¥§¦§©¦§¦©£©
xn` `le exknl xn`W dcEdi§¨¤¨©§¨§§Ÿ¨©
dcEdi lr lg ,eia` z` lMWe FaiWdl©£¦§¦¥¤¨¦¨©§¨
zen ipA ipW cilFde ,eillrn ixR§¦©£¨¨§¦§¥§¥¨¤

.mdipXn lEkW x`Wpea dxez §¦§©¨¦§¥¤



ayieפד zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(á)òeL BîLe éðòðk Léà-úa äãeäé íL-àøiå©©§¨¯§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©
:äéìà àáiå äçwiå©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ¥¤«¨

i"yx£ÈÚk∑ ב"ר)ּתּגרא נ. :(פסחים ¿«¬ƒַָָ

(â):øò BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«

(ã):ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«

(ä)äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®
:Búà dzãìa áéæëá äéäå§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«

i"yx£·ÈÊÎ· ‰È‰Â∑ ׁשם על אני ואֹומר הּמקֹום, ׁשם ¿»»ƒ¿ƒְֲִֵֵֵַַָ
לׁשֹון: 'ּכזיב', נקרא מּלדת טו)ׁשּפסקה "היֹו(ירמיה ְְְְִִִֶֶֶָָָָ

אכזב", ּכמֹו לי נה)ּתהיה מימיו",(ישעיה יכּזבּו לא "אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

רּבה' ּוב'בראׁשית להֹודיענּו? ּבא מה ּכן, לא ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹּדאם
ּפסקת  וגֹו'" ׁשלה ׁשמֹו "וּתקרא .ראיתי: ְְְְִִִֵַַַָָָ

(å):øîz dîLe BøBëa øòì äMà äãeäé çwiå©¦©¯§¨²¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«

(æ)eäúîéå ýåýé éðéòa òø äãeäé øBëa øò éäéå©§¦À¥µ§´§½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÈÚa Ú¯∑,זרעֹו מׁשחית אֹונן, ׁשל ּכרעתֹו «¿≈≈ְְְִֶַַָָָ
ער, ׁשל ּכמיתתֹו ּגםֿאתֹו", "וּימת ּבאֹונן: ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר

אֹונן. ׁשל ּכדי מיתתֹו זרעֹו? מׁשחית ער היה ולּמה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
יפיּה ויכחיׁש ּתתעּבר .ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַָָֹ

(ç)éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäé øîàiåíaéå E ©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´
éçàì òøæ í÷äå dúà:E Ÿ¨®§¨¥¬¤−©§¨¦«

i"yx£Ú¯Ê Ì˜‰Â∑ הּמת ׁשם על יּקרא .הּבן ¿»≈∆«ִֵֵֵֵַַַָ

(è)àa-íà äéäå òøfä äéäé Bì àl ék ïðBà òãiå©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´©®̈©§¨º̈¦¨̧
òøæ-ïúð ézìáì äöøà úçLå åéçà úLà-ìà¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©

:åéçàì§¨¦«
i"yx£‰ˆ¯‡ ˙ÁLÂ∑ מּבחּוץ וזֹורה מּבפנים .(ב"ר)ּדׁש ¿ƒ≈«¿»ְְִִִִֶַָ

dÓLeב  ‡¯bz ¯·b ˙a ‰„e‰È Ôn˙ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»«¿««»»¿≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d·ÒÂ ÚeL«¿»¿«¿«¿»«

Ú¯:ג  dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:ÔB‡»

dÓLה  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ·ÈÊÎ· ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

dÓLeו  d¯Îea ¯ÚÏ ‡˙z‡ ‰„e‰È ·ÈÒe¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈¿«
:¯Óz»»

ÈÈז  Ì„˜ LÈa ‰„e‰È„ ‡¯Îea ¯Ú ‰Â‰Â«¬»≈¿»ƒ»ƒ√»¿»
:ÈÈ d˙ÈÓ‡Â«¬ƒ≈¿»

‡CeÁח  ˙z‡ ˙ÂÏ ÏeÚ ÔB‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«ƒ«»
:CeÁ‡Ï ‡Ú¯Ê ÌÈ˜‡Â d˙È ÌaÈÂ¿«≈»««¬≈«¿»¿»

Ú¯Ê‡ט  È¯˜˙Ó dÓL ÏÚ ‡Ï È¯‡ ÔB‡ Ú„ÈÂƒ«»¬≈»«¿≈ƒ¿¿≈«¿»
ÏaÁÓe È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙ÂÏ ÏÈÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«¬ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿«≈
‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡»¿≈««¿»¿ƒ¿»¿«»»«¿»

:È‰eÁ‡Ï«¬ƒ

epxetq

(d).áéæëa äéäåEY`xTW mrHde §¨¨¦§¦§©©©¤§¨©
"dlWz `l" oFWl - "dlW",c a mikln) ¥¨§Ÿ©§¤

(gkipRn - zF`p iYlA mW `EdW ,¤¥¦§¦¨¦§¥
dcEdIWDYlgFze ,aifkA f` did ¤§¨¨¨¨¦§¦§©§¨

,DYcl zrA DWi` ipR zF`xn dafkp¦§§¨¥§§¥¦¨§¥¦§¨
miMqn did `l mW did m` `Ede§¦¨¨¨Ÿ¨¨©§¦

.zF`p iYlA mW z`ixwAe dxez ¦§¦©¥¦§¦¨
(f).'ä éðéòa òø ..øò éäéårx iYlA ©§¦¥©§¥¥¦§¦©

.zFIxAlg dxez ©§¦
(h).òøfä äéäé Bì àì ékrci ¦Ÿ¦§¤©¨©¨©

lkA dkFGd FCal `Ed didi `NW¤Ÿ¦§¤§©©¤§¨
eig` iWECwA ixdW ,devOd DzF`¨©¦§¨¤£¥§¦¥¨¦

dkFf eig`W `vnpe ,rxGd mIwi§©¥©¤©§¦§¨¤¨¦¤
.DzvwnA§¦§¨¨

.åéçàì òøæ ïúð ézìáìdMfi `NW §¦§¦§¨¤©§¨¦¤Ÿ¦§¤
oEknd zilkYd bVIW Fci lr eig`̈¦©¨¤ª©©©§¦©§ª¨

.eiWECwAi dxez §¦¨



פה ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(é):Búà-íb úîiå äNò øLà ýåýé éðéòa òøiå©¥²©§¥¥¬§Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«

(àé)-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäé øîàiå©Ÿ́¤§¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«
éáààeä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãò C ¨¦À©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàk§¤¨®©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ Èk∑,ּבקׁש אֹותּה היה ּדֹוחה לֹוּכלֹומר, להּׂשיאּה ּבדעּתֹו היה eÓÈŒÔt˙.ׁשּלא ¯Ó‡ Èk∑ ƒ»«¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹƒ»«∆»

אנׁשיה  ׁשּימּותּו זֹו היא לד)מחזקת .(יבמות ְֲִֶֶֶֶָָָֻ

(áé)íçpiå äãeäé-úLà òeL-úa úîzå íéîiä eaøiå©¦§Æ©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
éîlãòä eäòø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìò ìòiå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬¨«£ª¨¦−

:äúðîz¦§¨«¨
i"yx£B‡ˆ ÈÊÊbŒÏÚ ÏÚiÂ∑צאנֹו ּגזזי על לעמד ּתמנתה .וּיעל ««««…¿≈…ְְֲִֵַַַַַָָֹֹֹ

(âé)éîç äpä øîàì øîúì ãbiåæâì äúðîú äìò C ©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬Ÿ
:BðàöŸ«

i"yx£‰˙Ó˙ ‰ÏÚ∑:אֹומר הּוא יד)ּובׁשמׁשֹון יֹוׁשבת:(שופטים היתה ההר ּבׁשּפּוע ּתמנתה וגֹו'", ׁשמׁשֹון "וּירד …∆ƒ¿»»ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּכאן  לּה ויֹורדין מּכאן, לּה .עֹולין ְְִִִִָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

'd zcFarA dcixie dIlr£¦¨¦¦¨©£©

תמנתהתמנתהתמנתהתמנתה:::: עלהעלהעלהעלה חמיחמיחמיחמי יג)ההההּנּנּנּנהההה (לח, ִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
ההר  ּבׁשּפּוע ּתמנתה, גֹו' ׁשמׁשֹון וּירד אֹומר הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשמׁשֹון

מּכאן לּה ויֹורדין מּכאן לּה עֹולין יֹוׁשבת, יג.היתה (לח, ְְְִִִִֶֶָָָָָָ
רש"י) ובפירוש

הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַָיׁש
ולעמד  לנּוח לֹו אי־אפׁשר ּבהר, ועֹולה מטּפס אדם ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכאׁשר
ּבׁשּפּוע, הּוא ׁשההר מּכיון ּכי אחד. לרגע אפילּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹומֹו

חס־וׁשלֹום. ּולהסּתּכן לּפֹול הּוא עלּול יפסיק, אם ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָהרי
ה'", ּבהר יעלה "מי - לקֹונֹו האדם ּבעבֹודת הּוא כן ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָּוכמֹו

מעלּיתֹו לרגע ולנּוח ּבמּצבֹו להסּתּפק לאדם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאי־אפׁשר
ואם  ההר" "ּבׁשּפּוע נמצא הּוא הרי ועת זמן  ּבכל ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבּקדׁש,
"ירידה" לידי ולבֹוא ליּכׁשל הּוא עלּול מעלּיתֹו, לרגע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָינּוח

ְַָחס־וׁשלֹום.
היתה  ההר ּד"ּבׁשּפּוע "ּתמנה", ׁשאצל ּבזה הּכתּוב רמז ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוזה
ׁשל  לׁשֹונֹות אּלא ועמידה, יׁשיבה לׁשֹון ּכתּוב לא ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹיֹוׁשבת",
ירידה  ּבמקֹומֹו עמידה ּגם ההר" "ּבׁשּפּוע ּכי וירידה, ְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָָָָעלּיה
אֹו ּבירידה אֹו הּוא הרי האדם, נמצא ׁשּבֹו מּצב ּובכל ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָהיא.

ֲִַָּבעלּיה.

(ãé)éòva ñëzå äéìòî dúeðîìà éãâa øñzåó ©Á̈©Á¦§¥̧©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ
äúðîz Cøc-ìò øLà íéðéò çúôa áLzå ólòúzå©¦§©½̈©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
:äMàì Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−§¦¨«

d˙È:י  Û‡ ˙ÈÓ‡Â „·Ú Èc ÈÈ Ì„˜ LÈ‡·e¿≈√»¿»ƒ¬»«¬ƒ«»≈

‡¯ÏÓ‡יא  È·Èz d˙lk ¯Ó˙Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»»«¿≈ƒƒ«¿¿»
¯Ó‡ È¯‡ È¯· ‰ÏL ‡·¯c „Ú CÈ·‡ ˙È·≈»ƒ«ƒ¿»≈»¿ƒ¬≈¬«
¯Óz ˙ÏÊ‡Â È‰Á‡k ‡e‰ Û‡ ˙eÓÈ ‡ÓÏcƒ¿»¿«¿»…ƒ«¬»«»»

:‡‰e·‡ ˙Èa ˙·È˙ÈÂƒƒ«≈»»

e‰È„‰יב  ˙z‡ ÚeL ˙a ˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe¿ƒ«»ƒ«««ƒ«¿»
‡e‰ dÚ ÈÊÊBb ÏÚ ˜ÈÏÒe ‰„e‰È ÌÁ˙‡Â¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙Ó˙Ï ‰‡Ól„Ú dÓÁ¯ ‰¯ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

ÏÒ˜יג  CÈeÓÁ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ¯Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»¬ƒ»≈
:dÚ Ê‚ÈÓÏ ˙Ó˙Ï¿ƒ¿»¿≈«»≈

dpÓיד  d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿≈«¿¿«ƒ«
˙eL¯Ùa ˙·È˙ÈÂ ˙wz‡Â ‡ÙÈÚa ˙‡Èqk˙‡Â¿ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ«»«ƒƒ«¿»»
‡·¯ È¯‡ ˙ÊÁ È¯‡ ˙Óz Á¯‡ ÏÚ Èc ÔÈÈÚ«¿ƒƒ«…«ƒ¿»¬≈»«¬≈¿»

:ez‡Ï dÏ ˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡È‰Â ‰ÏL≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«≈¿ƒ¿

epxetq

(`i).äðîìà éáL,zEpnl`A ipiYnd §¦©§¨¨©§¦¦§©§¨
"il iaWY miAx mini" FnM(b ,b ryed). §¨¦©¦¥§¦¦

.åéçàk àeä íb úeîé ïtdBWi oR ¤¨©§¤¨¤¦§¤
eig` dUrW FnM FzECliA DitiA§¨§¨§©§§¤¨¨¨¦

.zEnieai dxez §¨

(ai).òeL úa úîzåqipkdl Fl dide ©¨¨©©§¨¨§©§¦
FnM ,FYW` zgY Fzial FzNM z ¤̀©¨§¥©©¦§§
wgvi d`iaie" Fxn`M ,mdxa` dUrW¤¨¨©§¨¨§¨§©§¦¤¨¦§¨

"FO` dxU dld`d(fq ,ck lirl)okle , ¨Ÿ¡¨¨¨¦§¨¥
cFr zFidl dPqipkIW xnY dW`Fp£¨¨¨¤©§¦¤¨¦§

.FzNMbi dxez ©¨
(ci).íéðéò çúôaiYW zlgzdA §¤©¥©¦§©§¨©§¥

FnM ,"oir" `xTY dNqOd iM ,zFNqn§¦¦©§¦¨¦¨¥©¦§
"xEW KxcA oird lr"(f ,fh lirl). ©¨©¦§¤¤

.äúðîz Cøc ìò øLàicM`NW £¤©¤¤¦§¨¨§¥¤Ÿ



ayieפו zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy
i"yx£ÛlÚ˙zÂ∑ ּפניה ּבּהּכּסתה יּכיר LzÂ·.ׁשּלא «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆

ÌÈÈÚ Á˙Ùa∑ ׁשעל ּדרכים ּבפרׁשת עינים, ּבפתיחת ¿∆«≈«ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתמנתה. י)ּדר ׁשל (סוטה ּבפתחֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

אבינּו, לראֹותֹואברהם מצּפֹות עינים Èk.ׁשּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָָƒ
¯'B‚Â ‰ÏL Ï„‚ŒÈk עצמּה∑‡˙‰ הפקירה לפיכ »¬»ƒ»«≈»¿ְְְִִִַָָָ

ּבנים  מּמּנּו להעמיד מתאּוה ׁשהיתה יה ּודה, .אצל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

(åè):äéðt äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬¦§−̈¨¤«¨
i"yx£‰BÊÏ ‰·LÁiÂ∑ׁשּיֹוׁשבת ּדרכים לפי .ּבפרׁשת ««¿¿∆»¿»ְְְִִֶֶֶַָָָ

‰Èt ‰˙qÎ Èk∑ּומדרׁש ּולהּכירּה. לראֹותּה יכל ולא ƒƒ¿»»∆»ְְְְִִִַַָָָֹֹ
חמיה  ּבבית ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָרּבֹותינּו:

צנּועה, חׁשדּההיתה לא לפיכ. ְְְֲִָָָָָָֹ

(æè)àBáà àp-äáä øîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ¨«¨¨Æ¨´
éìàéì-ïzz-äî øîàzå àåä Búlë ék òãé àì ék C ¥©½¦¦ µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½

:éìà àBáú ék¦¬¨−¥¨«
i"yx£C¯c‰ŒÏ‡ ‰ÈÏ‡ ËiÂ∑ נטה ּבּה, ׁשהיה מּדר «≈≈∆»∆«∆∆ִֶֶֶָָָָָ

דשטורני"ר  לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר .אל ְֲִִֶֶֶֶַַָָ
‡pŒ‰·‰∑'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ הכיני »»»ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

ּבלׁשֹון  לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה ְְְְְְִִֵֶַַָָָלׁשֹון
נתינה  ללׁשֹון קרֹובים הזמנה, ׁשל אֹותן ואף ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָנתינה.

.הם  ֵ

(æé)øîàzå ïàvä-ïî íéfò-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤
:EçìL ãò ïBáøò ïzz-íà¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«

i"yx£ÔB·¯Ú∑ מׁשּכֹון. ≈»ְַ

(çé)Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáøòä äî øîàiå©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzå©©¬©«
i"yx£EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á∑ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה ו ׂשמלת ּבּה, חֹותם ׁשאּתה טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ עזקת'.BÏ ¯‰zÂ∑ …»¿¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ«««

ּבֹו, ּכּיֹוצא ּבֹוּגּבֹורים ּכּיֹוצא .צּדיקים ִִִִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(331 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּהּהּהּה מתמתמתמתּכּכּכּכּסּסּסּסהההה ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ווווׂשׂשׂשׂשמלתמלתמלתמלת ּבּבּבּבּהּהּהּה חחחחֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָטטטטּבּבּבּבעתעתעתעת
יח) לח, ּבדּבּורֹו.(רש"י יעמד ׁשּיהּודה להבטיח רצתה ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּתמר

חפצים  ׁשהם סתם, וׂשמלה טּבעת מּמּנּו ּבּקׁשה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלכן

(ׁשּלבׁש הּמיחד ּבגדֹו ואת הּמיחד חֹותמֹו את אּלא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻנפֹוצים,
" - חׁשיבּות) .ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתההההלאֹות . ּבּה מתּכּסה ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתההההחֹותם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ָּבּה".

‡¯Èטו  ‡¯a ˙˜Ùk d·MÁÂ ‰„e‰È d‡ÊÁÂ«¬»«¿»¿«¿«¿»¿«»»¬≈
:‡‰t‡ ˙‡ÈqÎ«ƒ««»»

ÔÚÎטז  È·‰ ¯Ó‡Â ‡Á¯‡Ï d˙ÂÏ ‡ËÒe¿»¿»«¿»¿»«¬«»ƒ¿«
‡È‰ d˙lÎ È¯‡ Ú„È ‡Ï È¯‡ CÈ˙ÂÏ ÏBÚÈ‡≈¿»ƒ¬≈»¿«¬≈«¿≈ƒ

:È˙ÂÏ ÏBÚÈ˙ È¯‡ ÈÏ Ôzz ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«ƒ≈ƒ¬≈≈¿»ƒ

Ú‡יז  ÔÓ ÈfÚ ¯· È„‚ ÁlL‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¬««¿ƒ«ƒ≈ƒ»»
:ÁÏL˙c „Ú ‡BkLÓ Ôzz Ì‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒƒ≈«¿»«¿ƒ¿»

Ó‡Â¯˙יח  CÏ Ôz‡ Èc ‡BkLÓ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ∆≈»«¬∆∆
dÏ ·‰ÈÂ C„È· Èc C¯ËeÁÂ CtLBLÂ C˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»ƒƒ»ƒ««

:dÏ ˙‡ÈcÚÂ d˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿»«¿«ƒ«≈

epxetq

F`FaA DA WBtNn dcEdi hlOi¦¨¥§¨¦¦§Ÿ¨§
.zpnYn¦¦§¨

.äìL ìãâ ék äúàø ékdaWge ¦¨£¨¦¨©¥¨§¨§¨
icbA zlEfA dcEdi dP`xi xW`MW¤©£¤¦§¤¨§¨§©¦§¥
,dzUr dkM rECn l`Wie DzEpnl ©̀§§¨§¦§©©©¨¨¨§¨
ixdW ,mxiqdl crFn `A iM EdaiWY§¦¥¦¨¥©£¦¨¤£¥
"dlW lCbi cr dpnl` iaW" Dl xn`̈©¨§¦©§¨¨©¦§©¥¨

(`i weqt)lcB xaM f` dPde ,§¦¥¨§¨¨©
.dlWeh dxez ¥¨

(fh).àéä Búlë ék òãé àì ékmB ¦Ÿ¨©¦©¨¦©
`l KxCd l` dil` dhPW xg ©̀©¤¨¨¥¤¨¤©¤¤Ÿ
xAcn did DxiMn did m`W ,DxiMd¦¦¨¤¦¨¨©¦¨¨¨§©¥

EpMzp KxAzi l`le ,FpA liaWA DÄ¦§¦§§¨¥¦§¨©¦§§
dcEdin Drxf didiW dvxW ,zFlilr£¦¤¨¨¤¦§¤©§¨¦¨
dPOnE ,dlXn iEvxe mlW xzFi didW¤¨¨¥¨¥§¨¦¥¨¦¤¨

.Epwcv giWn didi¦§¤§¦©¦§¥
.éì ïzz äîicM xAcl dligzd ©¦¤¦¦§¦¨§©¥§¥

mEWl zpEkn dzid `l iM ,DxiMIW¤©¦¨¦Ÿ¨§¨§©¤¤§
DzpEM dzid la` ,wtq ilA opz ¤̀§¨§¦¨¥£¨¨§¨©¨¨¨
oFaxr dgwl okaE ,dcEdin rxf miwdl§¨¦¤©¦¨§¥¨§¨¥¨
did m`e ,zEcrl `N` FA zFpdl `lŸ¥¨¤¨§¥§¦¨¨
iM ,zlAwn dzid `l opz` Dl ozFp¥¨¤§¨Ÿ¨§¨§©¤¤¦
z` zFMfl zEcr DOr f` did `lŸ¨¨¨¦¨¥§©¤

.DWtpfi dxez ©§¨

(fi).ïBáøò ïzz íàf` ,"oYY m`" ¦¦¥¥¨¦¦¥¨
`p dad" Lxn`A ziESX dn dUr ¤̀¡¤©¤¦¦¨§¨§§¨¨¨

."Kil` `Fa`gi dxez ¨¥©¦
(gi).EìéúôeFnM ,Lilr lizR cinv §¦¤¨¦¨¦¨¤§

dxgaE .minkg EpOW 'eipznAW xCq'ª¨¤§¨§¨¤¨£¨¦¨£¨
dNcBd mixFOd milMd dN`A§¥¤©¥¦©¦©§ª¨
lWFOd haWe mzFgM ,dxEaBde§©§¨§¨§¥¤©¥
xabk `p xf`" Fxn`M ,xFf`de§¨¥§¨§¡¨¨§¤¤

" Livlg(b ,gl aei`)icM dzUr dfe , £¨¤§¤¨§¨§¥
dcEdi zlrnA xdxdYW¤§©§¥§©£©§¨

.FzNcbEhi dxez §ª¨
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(èé)éãâa Laìzå äéìòî dôéòö øñzå Cìzå í÷zå©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬
:dúeðîìà©§§¨«

(ë)éîlãòä eäòø ãéa íéfòä éãb-úà äãeäé çìLiå©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½
:dàöî àìå äMàä ãiî ïBáøòä úç÷ì̈©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«

(àë)äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà ìàLiå©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìò íéðéòá àåä¦¬¨«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷§¥¨«
i"yx£‰L„w‰∑ לזנּות ּומזּמנת .מקּדׁשת «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ

(áë)éLðà íâå äéúàöî àì øîàiå äãeäé-ìà áLiå©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨§©̧©§¥³
:äLã÷ äæá äúéä-àì eøîà íB÷nä©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

(âë)äpä æeáì äéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³
:dúàöî àì äzàå äfä éãbä ézçìL̈©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«

i"yx£dÏŒÁwz∑ׁשּלּה ּׁשּבידּהיהיה È‰‰.מה Ôt ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ∆ƒ¿∆
Êe·Ï∑,ּגנאי ויהיה הּדבר יתּפרסם עֹוד ּתבּקׁשּנה אם »ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּדברי  לאּמת עֹוד לעׂשֹות עלי מה ÈzÁÏL.ּכי ‰p‰ ְְֲִִֵֶַַַָָƒ≈»«¿ƒ

‰ È„b‰‰f∑ עּזים ּבגדי אביו את יהּודה ׁשרּמה לפי «¿ƒ«∆ְְְִִִִִִִֶֶָָָ
ּבגדי  אֹותֹו ּגם רּמּוהּו ּבדמֹו, יֹוסף ּכתנת ְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשהטּביל

.(ב"ר)עּזים  ִִ

(ãë)éäéå|ìLîkøîàì äãeäéì ãbiå íéLãç L ©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸
øîàiå íéðeðæì äøä äpä íâå Eúlk øîz äúðæ̈«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬¨−̈¦§¦®©Ÿ́¤

:óøOúå äeàéöBä äãeäé§½̈«¦−¨§¦¨¥«
i"yx£ÌÈL„Á LÏLÓk∑(מג ורּבֹו(נדה ראׁשֹון ׁשל רּבֹו ¿ƒ¿…√»ƒְִֶֻֻ
חדׁשים",ׁשל  "ּכמׁשלׁש ּולׁשֹון ׁשלם, ואמצעי אחרֹון ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַָָָֹ

ּכמֹו: החדׁשים, ט)ּכהׁשּתּלׁש מנֹות",(אסתר "ּומׁשלֹוח ְְְְֳִִִֵֶַַָָ
ירחּיא' 'ּכתלתּות אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ידם", ."מׁשלח ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹ

ÌÈeÊÏ הרה",∑‰¯‰ "אּׁשה ּכמֹו מעּברת, ּדבר: ׁשם »»ƒ¿ƒְְִֵֶֶָָָָָֻ
ּכחּמה" "ּברה מקׁשאה ∑Û¯O˙Â.ּוכמֹו: אפרים אמר ְַַָָָ¿ƒ»≈ְְִִֶַַָָָ

היתה, ׁשם ׁשל ּבּתֹו מאיר: רּבי ּכהן,מּׁשּום ׁשהּוא ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ּדנּוה  ּבׂשרפה לפיכ. ְְִִֵָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `x`e t"ye uwn t"y zgiyn)

היא  אביה את נאמר "ׁשּלא להלכה, ּפֹוסק הּזקן ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאדמֹו"ר
ּבפני  ּוכׁשהעידּו והתראה ּבעדים ּכׁשּזינתה אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמחּללת
ּתמר  את דנּו ּכיצד הּׁשאלה: מתעֹוררת זה לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָסנהדרין".
ׁש"את  מּפני רק לּה מּגיע זה עֹונׁש הרי ּכהן? ּכבת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלׂשריפה
עדים  ּכלל היּו לא ּתמר אצל ואילּו מחּללת", היא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאביה

סנהדרין? ּבפני עדּות מסירת ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹוהתראה,
אפרים  "אמר הּמּלים הֹוספת על־ידי רׁש"י מבהיר זה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָקֹוׁשי
ּבׁשיטתֹו, נֹוקט מקׁשאה אפרים מאיר": רּבי מּׁשּום ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמקׁשאה
ּבענין) אֹו ּבּזמן (ּבמציאּות, ּביֹותר רחֹוק הּקׁשר ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאף
וכּו', ּבעדים ׁשּלא זינתה ּכאׁשר אף ולכן קּיים, הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעדין

dpÓיט  dÙÈÚ ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«ƒ«
:d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙LÈ·Ïe¿≈«¿≈«¿¿«

¯dÓÁכ  ‡„Èa ÈfÚ ¯· ‡È„b ˙È ‰„e‰È ¯cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈ƒ»«¬≈
‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ ·qÓÏ ‰‡Ól„Ú¬À»»»¿ƒ««¿»ƒ»¿ƒ¿»

:dÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿¿«

Ô‡Ïכא  ¯ÓÈÓÏ d¯˙‡ ÈL‡ ˙È ÏÈ‡Le¿ƒ»¬»≈«¿«¿≈«¿»
˙ÈÏ e¯Ó‡Â ‡Á¯‡ ÏÚ ÔÈÈÚ· ‡È‰ ‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿»«¬»≈

:‡zLc˜Ó ‡Î‰»»¿«ƒ¿»

‡d˙ÈÁkLכב  ‡Ï ¯Ó‡Â ‰„e‰È ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¿»«¬«»«¿¿ƒ«
‡Î‰ ˙ÈÏ e¯Ó‡ ‡¯˙‡ ÈL‡ Û‡Â¿«¬»≈«¿»¬»≈»»

:‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»

CBÁÏכג  È‰ ‡ÓÏÈc dÏ ·qz ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ««ƒ¿»¿≈¿
:dzÁkL‡ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡È„b ˙È¯cL ‡‰»«»ƒ«¿»»≈¿«¿»«¿¿ƒ«

e‰ÈÏ„‰כד  ‡eÁ˙‡Â ‡iÁ¯È ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿«»ƒ»
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â C˙lk ¯Óz ˙‡ÈpÊ ¯ÓÈÓÏ¿≈««ƒ«»»«¿»¿«»«¿¿»

:„˜Bz˙Â ‰e˜t‡ ‰„e‰È ¯Ó‡Â ‡˙eÊÏƒ¿»«¬«¿»«¿«¿ƒ»

epxetq

(hi).dúeðîìà éãâa Laìzå`NW ©¦§©¦§¥©§§¨¤Ÿ
dbiVdW ixg` `UPdl Daal mr did̈¨¦§¨¨§¦¨¥©£¥¤¦¦¨

.oEknd rxGd z`k dxez ¤©¤©©§ª¨

(ak).eøîà íB÷nä éLðà íâå§©©§¥©¨¨§
"LceaM lr oFlwiwe" ,miwgUnMwewag) ¦§©£¦§¦¨©§¤

(fh ,a.bk dxez

(bk).ézçìL äpäiYxTW `le ¦¥¨©§¦§Ÿ¦©§¦
.izpEn`Ack dxez ¤¡¨¦

(ck).äøä äpä íâådlCYWd `le §©¦¥¨¨§Ÿ¦§©§¨



ayieפח zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy
– ּדינּה נפסק ולכן מחּללת", היא "אביה זאת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבכל

ותּׂשרף". ְִִֵָָ"הֹוציאּוה
"ּבׁשלהּובי  הּזהר ּבספר נאמר ותּׂשרף" "הֹוציאּוה הּפסּוק ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל
ׁשעל־  הּגלּות). על־ידי טהרה (=ּבׁשלהבת ּבגלּותא" ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָטיהרא
– לּגלּות ּכהן", איׁש "ּבת הּנקראת הּנׁשמה, ירידת ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹידי
אפילּו ּבגּוף, למּטה ירידתּה על־ידי וכן ּבגלּותא", ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ"הֹוציאּוה
"ּבׁשלהּובי  מתעֹוררת היא קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבּזמן
הּנקרא  לּקּב"ה, האהבה אׁש ּברׁשפי "ותּׂשרף", – ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָטיהרא"

ֵֹ"ּכהן".
ׁשל  ּבמּצב נמצאת ּכבר ׁשהּנׁשמה ּכיון מּובן: ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואינֹו
יכֹולה  היא ּכיצד אביה, מּבית יצאה היא ְְִִִִִֵֵַָָָָָָ"הֹוציאּוה",
הּוא: על־ּכ ההסּבר אׁש? ּכרׁשפי ּבאהבה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלהתעֹורר
הּנׁשמה  ׁשׁשֹורׁש ּכיון – מאיר" רּבי מּׁשּום מקׁשאה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"אפרים
והירידֹות  הּׁשינּויים ּכל על־אף הרי מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּוא
"ּבת  ּתמיד נׁשארת היא "הֹוציאּוה", ּכדי עד ּבּה, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיחּולּו

"ותּׂשרף". ׁשל רגׁש אצלּה ּומתעֹורר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹּכהן",
יהּודה  "וּיאמר הּפסּוק ּבלׁשֹון הּדּיּוק ּגם מּובן זה ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹלפי

ותּׂשרף": ְִִֵָָהֹוציאּוה
– "הֹוציאּוה ׁשל ּבמּצב זאת ּבכל נמצאת ׁשּלמּטה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמה
צרי "ותּׂשרף" ׁשל הענין אצלּה ׁשּיתעֹורר ּוכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבגלּותא",
זקּוקים  ּולפיכ ּבגלּות, ׁשאינּנּו הּנׁשמה עצם ּבּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתּגּלֹות

הּמּגיעה  עֹול וקּבלת הֹודאה ׁשל לעבֹודה "יהּודה", ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָלדרּגת
ׁשּבּגּוף. ּבּנׁשמה ּגם זאת ּומגּלה הּנׁשמה ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָֹלעצם

ּתמ  לגּבי ׁשהיּו ההפּוכֹות" ה"סברֹות ׁשּתי יּובנּו ר:ּבכ ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָ
ּדין  להיֹות צרי "ּכּלת ּתמר ׁש"זנתה ׁשּמּפני סברּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבתחילה
יצאה  מּכן ּולאחר ּבגלּותא. – הּזהר ּכפירּוׁש "הֹוציאּוה", ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשל
יצאּו ּומאּתי "מּמּני ּבת־קֹול עצמֹו זה ּתמר למעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבקׁשר
ּכדי  נגרם ׁשהּמעׂשה ּביׂשראל", מלכים להעמיד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּדברים...

ּגאּולה. ׁשענינֹו מׁשיח, ועד וכּו' ּפרץ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיּולד
ּכדי  היא חטאינּו" "מּפני הּגלּות ּתכלית הּוא: לכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָההסּבר
האֹור  יתרֹון יתּגּלה הּגלּות חׁשכת וזיּכּו ּבירּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעל־ידי

העתידה. ְֲִַָָָּבּגאּולה
ּתמר  ׁשל ּפעּולתּה נחׁשבה הענין ׁשּבתחילת למרֹות ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּולפיכ
"הֹוציאּוה  להיֹות צריכה ׁשּתֹוצאתֹו ׁשלילי, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָלמעׂשה
ההֹודאה  עבֹודת יהּודה, ׁשל העבֹודה ׁשּלאחר הרי ְְְֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָּבגלּותא",
מתעֹוררים  (הֹוציאּוה) הּגלּות ׁשעל־ידי לכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּגֹורמת
מתּגּלה  אז – ("ותּׂשרף") יּתיר" ּבחילא והאהבה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ"הּצּמאֹון
ּביׂשראל", מלכים להעמיד הּדברים... יצאּו ּומאּתי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁש"מּמּני
וכּו' ּפרץ יּולד ׁשּמּכ עליֹונה, ּכּונה מלכתחילה ּבכ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיׁש
הּגבּולֹות, ּכל את ׁשּיפרֹוץ לפניהם", הּפֹורץ ל"עלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָועד
ירידת  לפני וכן הּבית, ּבזמן ׁשהיּו ההגּבלֹות את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאפילּו

מּמׁש. ּבקרֹוב ויגאלנּו יבֹוא – למּטה ְְְְְִֵַַַָָָָָָָהּנׁשמה

(äë)øîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
àð-økä øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈

:älàä ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤
i"yx£˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ ליּׂשרף.ŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆

‰ÈÓÁ∑ אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין רצתה לא »ƒ»ְְְְְֲִִִַַָָָָֹ
'אם מעּברת', אמרה: לֹו", אּלה אׁשר "לאיׁש אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֻ

אלּבין  ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה. מעצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָיֹודה

לכבׁשן  ׁשּיּפילּוהּו לאדם לֹו 'נֹוח אמרּו: מּכאן ְְְִִִֶַַַָָָָָָָּפניו'.
ּברּבים' חברֹו ּפני ילּבין ואל אין ∑‰Œ¯k‡.האׁש ְְְֲִִֵֵֵַַַָָ«∆»ֵ

ּתאּבד  ואל ּבֹורא 'הּכרֿנא ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ'נא'
נפׁשֹות' .ׁשלׁש ְָָֹ

(åë)ïk-ìò-ék épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬
ì äézúð-àì:dzòãì ãBò óñé-àìå éðá äìL «Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

i"yx£‰˜„ˆ∑ ּבדבריה.ÈpnÓ∑.מעּברת היא »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְִֶֶֻ
קֹול  ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָורּבֹותינּו

ׁשהיתה  לפי הּדברים, יצאּו ּומאּתי 'מּמּני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָואמרה:
מלכים, מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצנּועה

eÓÁÏ‰‡כה  ˙ÁÏL ‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ƒƒ«¿»¿ƒ¿»««¬»
‡‡ dpÓ dÏÈc ÔÈl‡ Èc ¯·‚Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»
‡˙˜ÊÚ ÔÓÏ ÔÚk Ú„BÓzL‡ ˙¯Ó‡Â ‡ÈcÚÓ«¿¿»«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»ƒ¿¿»

:ÔÈl‡‰ ‡¯ËeÁÂ ‡tLBLÂ¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

ÈpÓכו  ‰‡kÊ ¯Ó‡Â ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬««»»ƒƒ
È¯· ‰ÏLÏ dz·‰È ‡Ï Ôk ÏÚ È¯‡ ‡ÈcÚÓ«¿¿»¬≈«≈»¿»ƒ«¿≈»¿ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿«

epxetq

mxn` oiprM ,LcFakl oFlw zFQkl§©¨¦§§§¦§©¨§¨
zkRdzn dPfn dX` :dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¦¨§©¨¦§©¤¤
xArzY `NW icM KFnA zWOWn F`§©¤¤§§¥¤Ÿ¦§©¥

(` ,dl zenai).dk dxez

(dk).äçìL àéäå úàöeî àéä`NW ¦¥§¦¨§¨¤Ÿ
,Dnvr z` zFMfl lCYWdn DAl ltp̈©¦¨¥¦§©¥§©¤©§¨
DzF` mi`ivFn EidW iR lr s ©̀©¦¤¨¦¦¨

.ix`d alM DAl did iM ,sxVdl§¦¨¥¦¨¨¦¨§¥¨£¦

.Bl älà øLà LéàìiR lr s` §¦£¤¥¤©©¦
dzvx `l dpMq DzF`A dzidW¤¨§¨§¨©¨¨Ÿ¨§¨
:dkxal mpFxkf mxn`M ,eipR oiAldl§©§¦¨¨§¨§¨¦§¨¦§¨¨
oWaM KFzl Fnvr liRIW mc`l Fl gFp©§¨¨¤©¦©§§¦§©
,miAxA Fxag ipR oiAli l`e ,W`d̈¥§©©§¦§¥£¥¨©¦

xnYn olpn(a ,bn zekxa).ek dxez §¨¨¦¨¨
(ek).épîî ä÷ãö`idW iR lr s` ¨§¨¦¤¦©©¦¤¦

dizi`x `l ip`e ,dnxnA il` d`Ä¨¥©§¦§¨©£¦Ÿ§¦¦¨

`id mFwn lMn ,icBd iYglW iM ,llM§¨¦¨©§¦©§¦¦¨¨¦
aFh zilkzl dzidW ,DznxnA dwcv̈§¨§¦§¨¨¤¨§¨§©§¦
,rxGd mEIw `EdW ,KxAzi l`l iEvxe§¨¨¥¦§¨©¤¦©¤©
dxfg ixdW ,Dnvr z`pdl `lŸ©£¨©§¨¤£¥¨§¨
iYwcSX dOn xzFi ,skY DzEpnl`l§©§§¨¥¤¥¦©¤¨©§¦
FA dpEMd dzidW ,izpEn` mEIwA ip £̀¦§¦¡¨¦¤¨§¨©©¨¨
zilkY `EdW ,ipFaxr biVdlE icFakl¦§¦§©¦¥§¦¤©§¦
:dkxal mpFxkf mxn`M .rExbe cqtp¦§¨§¨©§¨§¨¦§¨¦§¨¨



פט ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iying meil inei xeriy
ּביׂשראל' מלכים להעמיד ּגזרּתי יהּודה .ּומּׁשבט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

‰Èz˙Œ‡Ï ÔkŒÏÚŒÈk∑ אׁשר על עׂשתה ּבדין ּכי ƒ«≈…¿«ƒ»ְְֲִִֶַָָ
ּבני  לׁשלה נתּתיה BÚ„.לא ÛÒÈŒ‡ÏÂ∑:אֹומרים יׁש ְְְִִֵַָָֹ¿…»«ְִֵ

ּגּבי  וחברֹו ּפסק', 'לא אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', ְְֲִִֵֵֵַַַָֹֹ'לא
'ולא  ּומתרּגמינן: יספּו", "ולא ּומידד: ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹאלּדד

.ּפסקּו' ְָ

(æë):dðèáa íéîBàú äpäå dzãì úòa éäéå©§¦−§¥´¦§¨®§¦¥¬§¦−§¦§¨«

i"yx£dz„Ï ˙Úa∑וּימלאּו" אֹומר: הּוא ּוברבקה ¿≈ƒ¿»ְְְְִִֵַָ
לחסרים  וכאן למלאים, להּלן ללדת", p‰Â‰.ימיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿ƒ≈

ÌÈÓB‡˙∑ ׁשהאחד לפי חסר. "תֹומים", ּולהּלן: מלא, ¿ƒְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
צּדיקים  ׁשניהם אּלּו אבל .רׁשע, ְֲִִֵֵֶַָָָ

(çë)øL÷zå úãléîä çwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ
:äðLàø àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìò©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬¦«Ÿ¨«

i"yx£„ÈŒÔziÂ∑החזירּה הּׁשני, ידֹו על ׁשּקׁשרה ּולאחר  לחּוץ, ידֹו האחד .הֹוציא «ƒ∆»ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(èë)éäéå|øîàzå åéçà àöé äpäå Bãé áéLîk ©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½©¾Ÿ¤
éìò zöøt-äî:õøt BîL àø÷iå õøt E ©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−¨«¤

i"yx£zˆ¯t∑ חזק עלי .חזקּת »«¿»ְֶֶַָָָֹ

(ì)BîL àø÷iå éðMä Bãé-ìò øLà åéçà àöé øçàå§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®©¦§¨¬§−
ñ :çøæ̈«©

i"yx£ÈM‰ B„ÈŒÏÚ ¯L‡∑ ּכתּובֹות ידֹות ארּבע ¬∆«»«»ƒְְַַָ
מּמּנּו. ׁשּיצא עכן ׁשּמעל חרמים ארּבעה ּכנגד ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכאן,
ׁשנער, אּדרת ׁשּלקח: ּדברים ד' ּכנגד אֹומרים: ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָויׁש

זהב  ּולׁשֹון ׁשקלים מאתים ׁשל ּכסף חתיכֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָּוׁשּתי
Á¯Ê.(ב"ר) BÓL ‡¯˜iÂ∑ מראית ע זריחת ׁשם ל «ƒ¿»¿»«ְְִִֵַַַ

.הּׁשני  ִַָ

ß elqk h"i iying mei ß

èì(à)ñéøñ øôéèBt eäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§¨®§¨©¦§¥¿«¦©Á§¦¸
íéìàòîLiä ãiî éøöî Léà íéçahä øN äòøt©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ©¦§§¥¦½

:änL eäãøBä øLà£¤¬«¦ª−¨«¨
i"yx£„¯e‰ ÛÒBÈÂ∑ ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, לענין חֹוזר ¿≈«ְְְִִִִֵֶֶָָ

יֹוסף, ׁשל למכירתֹו יהּודה ׁשל ירידתֹו לסמ ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹּבֹו
ּכדי  ועֹוד, מּגדּלתֹו. הֹורידּוהּו ׁשּבׁשבילֹו ל ְְְְְִִִִֵֶַָֻלֹומר
לֹומר  ּתמר, למעׂשה ּפֹוטיפר ׁשל אׁשּתֹו מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלסמ

ׁשראתה  ׁשמים, לׁשם זֹו אף ׁשמים, לׁשם ּזֹו מה ,ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָל
מּמּנּו, ּבנים להעמיד ׁשעתידה ׁשּלּה ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָּבאצטרֹולֹוגין

מּבּתּה אם מּמּנה אם יֹודעת .ואינּה ְִִִִִֵֶַַָָָ

˙ÔÈÓBÈכז  ‡‰Â d„ÏÈÓc ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿≈¿«¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

ÈÁ˙‡כח  ˙·ÈÒe ‡„È ·‰ÈÂ d„ÏÈÓa ‰Â‰Â«¬»¿≈¿«ƒ«¿»¿ƒ««¿»
˜Ù ÔÈc ¯ÓÈÓÏ ‡˙È¯B‰Ê d„È ÏÚ ˙¯Ë˜e¿»««¿≈¿ƒ»¿≈«≈¿«

:‰‡Ó„«̃¿»»

‡È‰eÁכט  ˜Ù ‡‰Â d„È ·È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈¿≈¿»¿«¬ƒ
‡¯˜e Û˜˙ÓÏ CÏÚ ÈbÒ ÛB˜˙ ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿«ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

:ı¯t dÓL¿≈»∆

È¯B‰Ê˙‡ל  d„È ÏÚ Èc È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ«¿≈¿ƒ»
:Á¯Ê dÓL ‡¯˜e¿»¿≈»«

¯a‡א  ¯ÙÈËBt d·Êe ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áz‡ ÛÒBÈÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ««»
‡„ÈÓ ‰‡¯ˆÓ ¯·‚ ‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«»«»¿«ƒ¿»»ƒ»

:Ôn˙Ï È‰B˙Á‡ Èc È‡·¯Ú„«¬»»≈ƒ¬ƒƒ¿«»

epxetq

`NW devOn DnWl dxar dlFcB§¨£¥¨¦§¨¦¦§¨¤Ÿ
DnWl(a ,bk xifp).fk dxez ¦§¨

(fk).dðèáa íéîBàú äpäåmcw §¦¥§¦§¦§¨Ÿ¤
Kkitl ,minF`Y mdW ExiMd mzcil¥¨¨¦¦¤¥§¦§¦¨
z` xiMdl ipW zcNiOd dxWẅ§¨©§©¤¤¨¦§©¦¤

.oFW`xdgk dxez ¨¦

(hk).Bãé áéLîk éäéåaiWn FnM did ©§¦§¥¦¨¨¨§¥¦
zNrtA `l iM ,zn`A aiWn `l ,FcïŸ¥¦¤¡¤¦Ÿ¦§ª©
gMd zNrtA wx ,oM dUrp clEd©¨¨©£¨¥©¦§ª©©Ÿ©
bQde ,uEgl eig` z` dgCW dgFCd©¤¤¨¨¤¨¦©§ª©

.Fci mr df xFg`l dxez ¨¤¦¨
èì(`).ãøeä óñBéåcg` onfA §¥©¦§©¤¨

eig` z`n dcEdi cxi FnvrA,gl lirl) §©§¨©§¨¥¥¤¨
(`,dlrnl azMX dn lM Fl dxwe ,§¨¨¨©¤¨©§©§¨

.cxEd sqFi FnvrA onGd FzF`aE§©§©§©§¥©
.íéìàòîLiä ãiîilrA EidW ¦©©¦§§¥¦¤¨©£¥

Eid mnvrA mde ,mi`UFPd miNnBd©§©¦©§¦§¥§©§¨¨
.mixEqxqa dxez ©§¦



ayieצ zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iyiy meil inei xeriy

(á)úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−
:éøönä åéðãà£Ÿ¨¬©¦§¦«

(â)äNò àeä-øLà ìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½
:Bãéa çéìöî ýåýé§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«

i"yx£Bz‡ '‰ Èk∑ ּבפיו ׁשגּור ׁשמים .(ב"ר)ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

(ã)eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéòa ïç óñBé àöîiå©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëå Búéa-ìò©¥½§¨¤−¨©¬§¨«

i"yx£BÏŒLÈŒÏÎÂ∑'אׁשר' חסר קצר, לׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

(ä)øLà-ìk ìòå Búéáa Búà ãé÷ôä æàî éäéå©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´
óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa ýåýé úkøa éäéå©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

(å)Bzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæòiå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½

:äàøî äôéå øàú-äôé§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
i"yx£‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑לּבֹו נֹותן היה לא ¿…»«ƒ¿»ִֵָָֹ

‡ÌÁl‰ŒÌ.לכלּום  Èk∑,אׁשּתֹו ׁשּדּבר היא אּלא ְִƒƒ«∆∆ְִִִֵֶֶָ
נקּיה  Œ‰ÙÈ˙‡¯.ּבלׁשֹון ÛÒBÈ È‰ÈÂ∑ ׁשראה ּכיון ְְִָָ«¿ƒ≈¿≈…«ֵֶָָָ

וׁשֹותה אֹוכל התחיל מֹוׁשל, ּבׂשערֹו.עצמֹו ּומסלסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
ואּתה (ב"ר) מתאּבל, אבי' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִִֵַַַַָָָָָאמר

מּיד: הּדב', את ּב מגרה אני ?ּבׂשער ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹמסלסל

ß elqk 'k iyiy mei ß

(æ)åéðãà-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤£Ÿ¨²
:énò äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðéò-úà¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

i"yx£ÂÈ„‡ ˙L‡ ‡OzÂ'וגֹו∑סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

b·¯ב  ‰Â‰Â ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈«¬»¿«
:‰‡¯ˆÓ dBa¯ ˙È·a ‰Â‰Â ÁÏˆÓ«¿»«¬»¿≈ƒ≈ƒ¿»»

ÏÎÂג  dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È¯‡ dBa¯ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
:d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „·Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

d˙Èד  LnLÂ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
:d„Èa ¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈÓe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

Ècה  Ïk ÏÚÂ d˙È·a d˙È ÈÓc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡¯ˆÓ ˙Èa ˙È ÈÈ CÈ¯·e dÏ ˙È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡˙È·a dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„ ‡˙k¯a ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Á·e¿«¿»

Ú„Èו  ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èa dÏ Èc Ïk ˜·Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈

:‡ÂÊÁ· È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯a ¯ÈtL ÛÒBÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

‡z˙ז  ˙Ù˜Êe ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
:ÈnÚ ·eÎL ˙¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ ‡‰ÈÚ ˙È dBaƒ̄≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

epxetq

(a).óñBé úà 'ä éäéåFliSdl ©§¦¤¥§©¦
.eilr minnFwzOdn¥©¦§§¦¨¨
.çéìöî Léà éäéåzilkY lM biVn ©§¦¦©§¦©©¦¨©§¦

.EPOn oEkn§ª¨¦¤
.éøönä åéðãà úéáa éäéåcnFr ©§¦§¥£Ÿ¨©¦§¦¥

,"did" oFWle .eipFc` xcgA zxWl§¨¥©£©£¨§¨¨¨
"mW dide" FnM ,cnr FnM(ak ,ck zeny), §¨©§¤§¥¨

"'d ipEv xW`M ,mW EidIe",i mixac) ©¦§¨©£¤¦©¦
(d.b dxez

(c).Búà úøLéåmikixSd mixacA ©§¨¤Ÿ¦§¨¦©§¦¦
.FtEbld dxez §

(e).Bì øLà ìk áæòiåKxhvIW ilA ©©£Ÿ¨£¤§¦¤¦§¨¥
.oFAWg oEkl§©¥¤§

.äàøî äôéå øàú äôé óñBé éäéå©§¦¥§¥Ÿ©¦¥©§¤

Ktd lr ,df ot`A FzF` ciwtdW xg ©̀©¤¦§¦§Ÿ¤¤©¥¤
dcFarA caFr didW ,dNgYn didW¤¨¨¦§¦¨¤¨¨¥©£¨
"FnkW laQn izFxiqd" Fxn`M ,dWẅ¨§¨§£¦¦¦¥¤¦§

'Ek(f ,`t mildz).f dxez

(f).åéðãà úLà àOzåFiti liaWA ©¦¨¥¤£Ÿ¨¦§¦¨§
.dlrnl xn`Wg dxez ¤¨©§©§¨



צי ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iyiy meil inei xeriy

(ç)ïàîéå|òãé-àì éðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬
éãéa ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà: ¦¦−©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«

(è)épnî CNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³¦¤̧¦Æ
éàå BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàîC §½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®§¥̧
:íéýìûì éúàèçå úàfä äìãbä äòøä äNòà¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï È˙‡ËÁÂ∑ העריֹות על נצטּוּו נח .ּבני ¿»»ƒ≈…ƒְְֲִֵַַַָָֹ

(é)íBé óñBé-ìà døaãk éäéå|äéìà òîL-àìå íBé ©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®§«Ÿ¨©¬¥¤²¨
ì:dnò úBéäì dìöà ákL ¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«

i"yx£dÏˆ‡ ·kLÏ∑ּתׁשמיׁש ּבלא dnÚ.אפּלּו ˙BÈ‰Ï∑ הּבא .לעֹולם ƒ¿«∆¿»ְְֲִִַֹƒ¿ƒ»ַָָָ

(àé)Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´§©§®
:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌBi‰k È‰ÈÂ∑ הּגיע ּכאׁשר 'ויהי ּכלֹומר: «¿ƒ¿««∆ְְֲִִִֶַַַַ
מיחד' ׁשהלכּו(תנחומא)יֹום ׁשּלהם, איד יֹום צחֹוק, יֹום ְְְֵֶֶֶָָָֻ

הגּון  יֹום לי 'אין אמרה: אלילים, עבֹודת לבית ְְֱֲִִִֵֵַָָָָֻּכּלם
אני  'חֹולה להם: אמרה הּזה', ּכהּיֹום ליֹוסף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָלהּזקק

'ליל יכלה BzÎ‡ÏÓ.ואיני ˙BNÚÏ∑,ּוׁשמּואל רב ְְִֵֵֵָֹ«¬¿«¿ְֵַ
צרכיו  'לעׂשֹות אמר: וחד מּמׁש', 'מלאכּתֹו אמר: ְְְְֲַַַַַַַָָָָָחד

אביו עּמּה ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות לֹו ׁשּנראית וכּו'',אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
סֹוטה  ּבמּסכת לז)ּכדאיתא .(דף ְְִִֶֶַָָ

(áé)Bãâa áæòiå énò äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ¦§Æ
:äöeçä àöiå ñðiå dãéa§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨

(âé):äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áæò-ék dúBàøk éäéå©«§¦Æ¦§½̈¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨

(ãé)eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì àø÷zå©¦§º̈§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À
ì éìà àa eða ÷çöì éøáò Léà eðì àéáäákL ¥¬¦¨²¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´

:ìBãb ìB÷a àø÷àå énò¦¦½¨«¤§−̈§¬¨«
i"yx£eÏ ‡È·‰ e‡¯∑ הביא" קצרה: לׁשֹון זה הרי ¿≈ƒ»ְֲִֵֵֶָָָ

ּכן  אֹומרת ּבעלּה ועל הביאֹו, מי ּפרׁש ולא .לנּו", ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
È¯·Ú∑(ב"ר)עבר מּבני הּנהר, מעבר (מעבר אחרים: ספרים ƒ¿ƒְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

.)הּנהר  ַָָ

¯ÈBaח  ‡‰ dBa¯ ˙z‡ ˙ÂÏ ¯Ó‡Â ·È¯ÒÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈»ƒƒ
dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ ‡˙È··„ ‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï»¿«ƒƒ»ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈

:È„Èa ¯ÒÓ¿«ƒƒ

ÈpÓט  ÚÓ ‡ÏÂ ÈpÓ ÔÈ„‰ ‡˙È·a ·¯ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«¿≈»»≈ƒƒ¿»¿«ƒƒ
ÔÈcÎ‡Â d˙z‡ z‡ ÏÈ„a CÈ˙È ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓƒ««∆»≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿∆¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ·BÁ‡Â ‡„‰ ‡˙a¯ ‡˙LÈa „ÈaÚ‡∆¿≈ƒ¿»«¿»»»¿≈√»¿»

ÏÂ‡י  ÌBÈ ÌBÈ ÛÒBÈ ÌÚ ˙ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«ƒ≈¿»
:dnÚ ÈÂ‰ÓÏ d˙ÂÏ ·kLÓÏ dpÓ ÏÈa«̃ƒƒ«¿ƒ¿«¿»«¿∆¡≈ƒ«

c·ÓÏ˜יא  ‡˙È·Ï ÏÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»»≈¿«¿≈»¿ƒ¿«
‡˙È· ÈL‡Ó L‡ ˙ÈÏÂ daLÁ È·˙Îa¿ƒ¿≈»¿¿≈¿≈¡«≈¬»≈≈»

:‡˙È·a Ônz«»¿≈»

ÈnÚיב  ·eÎL ¯ÓÈÓÏ dLe·Ïa dz„Á‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ d„Èa dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈ƒ««¬«¿«¿»

d„Èaיג  dLe·ÏÏ d˜·L È¯‡ ˙ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬«¬≈»¿≈ƒ¿≈ƒ«
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ«¬«¿»

ÓÈÓÏ¯יד  ÔB‰Ï ˙¯Ó‡Â d˙È· ÈL‡Ï ˙¯˜e¿««¬»≈≈««¬∆∆¿¿≈»
ÏÚ ‡· ‡ÎiÁÏ ‰‡¯·Ú ‡¯·b ‡Ï È˙È‡ BÊÁ¬«¿ƒ»»«¿»ƒ¿»»¿«»»»»«

:‡a¯ ‡Ï˜a ˙È¯˜e ÈnÚ ·kLÓÏ È˙ÂÏ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿»»«»

epxetq

(h).BzLà zà øLàa CúBà íà ék¦¦¨©£¤©§¦§
KzF` "KUg" calA zEWi`d oiprA§¦§©¨¦¦§©¨©¨

."iPOn"¦¤¦
.úàfä äìãbä äòøädrx mNWl ¨¨¨©§Ÿ¨©Ÿ§©¥¨¨

.daFh zgYi dxez ©©¨
(i).dnò úBéäì.cEgiA`i dxez ¦§¦¨§¦

(`i).äfä íBiäkdipir dpzPW §©©¤¤¨§¨¥¤¨

.Fl dzE`zde§¦§©§¨
.äúéaä àáiårci `NW ,xcgl qpkp ©¨Ÿ©©§¨¦§©©¤¤¤Ÿ¨©

.mW `id dzidW¤¨§¨¦¨
.úéaa íL.xcgd FzF`Aai dxez ¨©¨¦§©¤¤

(ai).ñðiåxvi eilr xAbi oR ,xcgd on ©¨¨¦©¤¤¤¦§©¨¨¥¤
.rxd̈¨

.äöeçä àöiåxcgd on uEg FzFidA ©¥¥©¨¦§¦©¤¤

`NW ,dqip zrEpY iYlA FH`l `vï¨§¦¦§¦§©¦¨¤Ÿ
inE ,qEpY iM LN dn" EdEl`Wi¦§£©§¦¨¦
on `vIW dz`xW `id la` ."LtcFx¤§£¨¦¤¨£¨¤¨¨¦
dUr `OW d`xi dqip zrEpzA xcgd©¤¤¦§©¦¨¨§¨¤¨¨¨
,ciBde EdEl`WE xcgl uEg KM̈©¤¤§¨§¦¦

,Kkitlbi dxez §¦¨
(ci).dúéá éLðàì àø÷zåz` zFMfl ©¦§¨§©§¥¥¨§©¤



ayieצב zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iyiy meil inei xeriy

(åè)áæòiå àø÷àå éìB÷ éúîéøä-ék BòîLë éäéå©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ
:äöeçä àöiå ñðiå éìöà Bãâa¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬©«¨

(æè):Búéa-ìà åéðãà àBa-ãò dìöà Bãâa çpzå©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈¤¥«
i"yx£ÂÈ„‡∑ יֹוסף .ׁשל ¬…»ֵֶ

(æé)àä íéøáck åéìà øaãzåéìà àa øîàì äl ©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ¨´¥©º
:éa ÷çöì eðl úàáä-øLà éøáòä ãáòä̈¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤¦«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a∑לנּו הבאת אׁשר העברי העבד ּבי, .לצחק »≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(çé)éìöà Bãâa áæòiå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²¤§¦−
:äöeçä ñðiå©¨¬̈©«¨

(èé)äøac øLà BzLà éøác-úà åéðãà òîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³
øçiå Ecáò éì äNò älàä íéøáck øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©

:Btà©«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„‡ ÚÓLÎ È‰ÈÂ∑,'עבּד לי עׂשה האּלה 'ּכּדברים ׁשאמרה: וזהּו ּכן, לֹו אמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכאּלה  ּתׁשמיׁש .עניני ְְְִִֵֵֶַָ

(ë)øäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
úéáa íL-éäéå íéøeñà Cìnä éøéñà-øLà íB÷î§¾£¤£¦¥¬©¤−¤£¦®©«§¦−̈§¥¬

:øäqä©«Ÿ©

(àë)Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½
:øäqä-úéa øN éðéòa§¥¥−©¬¥«©«Ÿ©

i"yx£„ÒÁ ÂÈÏ‡ ËiÂ∑ ׁשּבּמׁשנה וחסּודה' נאה 'ּכּלה לׁשֹון ר ֹואיו, לכל מקּבל .ׁשהיה «≈≈»»∆ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

È¯˜e˙טו  ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ È¯‡ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿≈
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿«¿»

¯dBaטז  ÏÚc „Ú d˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˙zÁ‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿»««¿«ƒ≈
:d˙È·Ï¿≈≈

ÏÚיז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk dnÚ ˙ÏÈlÓe«ƒ«ƒ≈¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»«
‡ÎiÁÏ ‡Ï ‡˙È˙È‡ Èc ‰‡¯·Ú ‡„·Ú È˙ÂÏ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»ƒ«¿≈»»»¿«»»

:È·ƒ

d˜·LÂיח  ˙È¯˜e ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿≈
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿»

‡d˙zיט  ÈÓb˙t ˙È dBa¯ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ˙ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ«ƒ≈¿≈«¿ƒ¿»«»»ƒ≈

:dÊ‚¯ Û˜˙e Cc·Ú ÈÏ „·Ú¬«ƒ«¿»¿≈»¿≈

È·Ï˙כ  dÈpÓe d˙È ÛÒBÈc dBa¯ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿≈»≈«¿≈¿≈
‰Â‰Â ÔÈ¯ÈÒ‡ ‡kÏÓ È¯ÈÒ‡ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ¬ƒ≈«¿»¬ƒƒ«¬»

:È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ôn«̇»¿≈¬ƒ≈

dÏכא  „‚e ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈¿«≈
:È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï d·‰ÈÂ ‡cÒÁƒ¿»ƒ»≈¿«¬ƒ¿≈≈«≈«ƒ≈

epxetq

uEgW dz`x xW`M mpn` .Dnvr©§¨¨§¨©£¤¨£¨¤
,DziA iWp` mB E`x dfe ,ux `l xcgl©¤¤Ÿ¨§¤¨©©§¥¥¨

"dvEgd `vIe qpIe" :mdl dxn`weqt) ¨§¨¨¤©¨¨©¥¥©¨
(ehDlral la` .zn`A didW FnM ,§¤¨¨¤¡¤£¨§©£¨

"dvEgd qpIe" dxn` xaCd d`x `NW¤Ÿ¨¨©¨¨¨§¨©¨¨©¨
(gi weqt)dqiPd zrEpY dUrW zFxFdl ,§¤¨¨§©©¦¨

dfe ,DziA iWp`n hlOdl uEgA mB©©§¦¨¥¥©§¥¥¨§¤
.DNW xwXd oipr zO`l§©¥¦§©©¤¤¤¨

.eða ÷çöìmkFYOW WinWY ipiprA §©¤¨§¦§§¥©§¦¤¦¨
.iOr aMWl il` `AW xMpeh dxez ¦¨¤¨¥©¦§©¦¦

(hi).Btà øçiåipRn dnrxzdW lr ©¦©©©¤¦§©£¨¦§¥
iM ,'DA wgvl ixar Wi` Dl `iad'W¤¥¦¨¦¦§¦§©¤¨¦

,dfA sqFi lr FR` dxg `l mpn`̈§¨Ÿ¨¨©©¥¨¤
Fpzp la` ,sqFi ixacl xzFi oin`dW¤¤¡¦¥§¦§¥¥£¨§¨
Dl oin`dW zF`xdl xdQd ziaA§¥©Ÿ©§©§¤¤¡¦¨
,xdQd ziaA sqFiA WOYWpe ,DcFakl¦§¨§¦§©¥§¥§¥©Ÿ©
sqFi z` migAHd xU cwtIe" Fxn`M§¨§©¦§Ÿ©©©¨¦¤¥

"mY`(c ,n oldl).k dxez ¦¨



צג ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(áë)íøéñàä-ìk úà óñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½¥µ¨¨´£¦¦½
àeä íL íéNò øLà-ìk úàå øäqä úéáa øLà£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−

:äNò äéä̈¨¬Ÿ¤«
i"yx£‰NÚ ‰È‰ ‡e‰∑הוה 'ּבמימריּה .מתעבד'ּכתרּגּומֹו: »»…∆ְְְְְֲֲִֵֵֵַָ

(âë)ïéà|Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN ¥´©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½
ô :çéìöî ýåýé äNò àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàa©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬©§¦«©

i"yx£Bz‡ '‰ ¯L‡a∑אּתֹו ׁשה' .ּבׁשביל «¬∆ƒְִִִֶ

ß elqk `"k ycew zay ß

î(à)ä÷Lî eàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²©§¥¬
:íéøöî Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑אֹותּה ׁשהרּגילה לפי «««¿»ƒ»≈∆ְְִִִֶָָ
לגנּותֹו ּבֹו לדּבר ּכּלם ּבפי הּצּדיק את הביא ארּורה , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ׁשּיפנּו אּלּו ׁשל סרחנם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִֵֶֶֶַָָָָָֻלהם
הר  ׁשּתבא ועֹוד, אליו. ולא לּצּדיק אליהם וחה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

זבּוב ∑e‡ËÁ.עלֿידיהם  נמצא ּפֹוטירין זה ּבפילי ְֵֶַ»¿ְְְְִִִֵֶַָ
ׁשּלֹוׁשּלֹו, ּבגלּוסקין צרֹור נמצא את ∑Ù‡‰Â‰.וזה ְְְְְִִִֶֶֶָ¿»…∆ֶ

ּובלע"ז, ּבפת, אּלא אפּיה לׁשֹון ואין ,הּמל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָּפת
.פיסטו"ר 

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr dl jxk zegiy ihewl)

ארארארארּוּוּוּורהרהרהרה א)אאאאֹוֹוֹוֹותתתתּהּהּהּה מ, ׁשאׁשת (רש"י א) (לט, לעיל ּפרׁש רׁש"י ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּכאן  רׁש"י נקט לא לכן ׁשמים. לׁשם התּכּונה ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּפֹוטיפר
כד, (ח"ש רׁש"י לׁשֹון על־ּדר "ארּורה", רק אּלא ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ"מרׁשעת",
הרי  ארּור", ואּתה ּברּו "ּבני אברהם: עבד אליעזר לגּבי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלט)

וצרי רעה. הנהגה ׁשם אין אם ּגם מתאימה "ארּור" ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשּלׁשֹון
חּיה לג): (לז, לעיל מפרש"י קצת סֹופֹורעהרעהרעהרעהעּיּון . . אכלתהּו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָָָָָ

ּפֹוטיפר. אׁשת ּבֹו ְִִֵֶֶֶַָׁשּתתּגרה

(á)íé÷Lnä øN ìò åéñéøñ éðL ìò äòøt óö÷iå©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´©©§¦½
:íéôBàä øN ìòå§©−©¬¨«¦«

(â)úéa-ìà íéçahä øN úéa øîLîa íúà ïziå©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À¥²©¬©©¨¦−¤¥´
:íL øeñà óñBé øLà íB÷î øäqä©®Ÿ©§¾£¤¬¥−¨¬¨«

(ã)íúà úøLéå ízà óñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²¦−̈©§¨´¤Ÿ¨®
:øîLîa íéîé eéäiå©¦«§¬¨¦−§¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈÁah‰ ¯N „˜ÙiÂ∑ אּתם ÓLÓa¯.להיֹות ÌÈÓÈ eÈ‰iÂ∑חדׁש .י"ב «ƒ¿…«««»ƒ¿ְִִָ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ֶֹ

Ïkכב  ˙È ÛÒBÈ„ ‡„Èa È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈpÓe«ƒ«≈¬ƒ≈ƒ»¿≈»»
ÔÈ„·Ú Èc Ïk ˙ÈÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Èc ‡i¯ÈÒ‡¬ƒ«»ƒ¿≈¬ƒ≈¿»»ƒ»¿ƒ

:„·Ú˙Ó ‰Â‰ d¯ÓÈÓ ÏÚ Ônz«»«≈¿≈¬»ƒ¿¬≈

d„Èaכג  ÔÁ¯Ò Ïk ˙È ÈÊÁ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ˙ÈÏ≈«≈¬ƒ≈»≈»»»¿»ƒ≈
ÈÈ „·Ú ‡e‰ È„Â dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È„a¿ƒ≈¿»«¿»¿«¿≈¿ƒ»≈¿»

:ÁÏˆÓ«¿»

È˜L‡א  eÁ¯Ò ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»»¿»
‡kÏÓÏ ÔB‰ÈBa¯Ï ÈÓBzÁÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

¯·ב  ÏÚ È‰B·¯·¯ ÔÈ¯z ÏÚ ‰Ú¯t Ê‚¯e¿≈«¿…«¿≈«¿¿»ƒ««
:ÈÓBzÁ ·¯ ÏÚÂ È˜L»≈¿«««¿≈

È·Ï˙ג  ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa ‡¯hÓa ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿«¿»≈«»«»¿≈
:Ônz ¯ÈÒ‡ ÛÒBÈ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ≈»ƒ«»

LnLÂד  ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ˙È ‡iÏBË˜ ·¯ ÈpÓe«ƒ«»«»»≈ƒ¿¿«≈
:‡¯hÓa ÔÈÓBÈ BÂ‰Â ÔB‰˙È»¿«¬ƒ¿«¿»

epxetq

î(`).äôàäå íéøöî Cìî ä÷Lî eàèç.mitF`d xU icare miwWOd xU icara dxez ¨§©§¥¤¤¦§©¦§¨Ÿ¤©§¥©©©§¦§©§¥©¨¦
(a).åéñéøñ éðL ìò äòøt óö÷iå.mdicar lr EgiBWd `NWb dxez ©¦§Ÿ©§Ÿ©§¥¨¦¨¤Ÿ¦§¦©©§¥¤



ayieצד zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(ä)ãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈
Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤

:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöî¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©
i"yx£Ì‰ÈL ÌBÏÁ eÓÏÁiÂ∑ׁשניהם חלֹום,וּיחלמּו «««¿¬¿≈∆ְְֲֵֶַַַ

ׁשניהם: חלֹום חלם אחד ּכל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָזה
"וּירא  ׁשּנאמר: וזהּו חברֹו, ּופתרֹון חלֹומֹו את ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשחלם

ּפתר" ּכיֿטֹוב BÓÏÁ.ׂשרֿהאֹופים ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑ ִִַָָָƒ¿ƒ¿¬…
לבא  העתיד לּפתרֹון הּדֹומה חלֹום חלם אחד ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹּכל

.עליהם  ֲֵֶ

(å):íéôòæ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà àáiå©¨¯Ÿ£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
i"yx£ÌÈÙÚÊ∑:ּכמֹו כ)עצבים, א וזעף",(מלכים ז)"סר אּׂשא (מיכה ה' .""זעף …¬ƒְְֲִֵֵֶַַַָָ

(æ)øîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²
:íBiä íéòø íëéðt òecî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 112 'nr c"lyz ycew zegiy - c"lyz uwn t"y zgiy itÎlr)

?"mFId mirx mkipR rECn" sqFi l`W rECn©©¨©¥©©§¥¤¨¦©

ואׁשר  ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי אֹודֹות מסּוּפר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבפרׁשתנּו
וּיׁשאל  זֹועפים. והּנם אֹותם וּירא ּבּבקר יֹוסף אליהם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ"וּיבא

הּיֹום" רעים ּפניכם מּדּוע ו־ז)גֹו' .(מ, ְִֵֶַַַָ
ּפ לׂשרי יֹוסף ּדברי מּפרטי אּתם,והּנה, הנהגתֹו ּומאֹופן רעה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

נפלאה: הֹוראה ללמֹוד ְְִִֵָָָָיׁש
ּגּונבּתי ׁש"ּגנב העברים"לאחרי לעבד,מארץ יֹוסף ונמּכר , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ

ּפׁשע  ללא האסּורים ּבבית אֹותֹו הֹוׁשיבּו עֹוד זה ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹואחרי
ּכל  על "ּברֹוגז" יהיה ּכזה ׁשּבמּצב לחׁשֹוב אפׁשר היה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָועֹון,
הֹוׁשיבֹו מּׂשריו אחד ׁשהרי ּפרעה, ׂשרי על ּובמיּוחד ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהעֹולם,

האסּורים. ְֲִֵָּבבית
זֹועפים" "והּנם ּפרעה ׂשרי את יֹוסף ראה ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואם־ּכן

יתר  עיקר. ּכל ּבהם מתענין היה ׁשּלא לחׁשֹוב אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהיה
היה  לא זֹועפים" "הּנם ּפרעה ׁשּׂשרי זה מּצב הרי ּכן, ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹעל
הּנמצא  ׁשּׂשר ּפׁשּוט ׁשהרי ּתמיהה, יֹוסף אצל לעֹורר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָצרי

"זֹועפים". ּפניו יהיּו האסּורים ְְֲֲִִִֵָָָּבבית
ּפרעה  ׂשרי את יֹוסף ראה וכאׁשר ּכן, היה לא לפֹועל ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹא
התענין  וכּו', מּצבֹו על הּבט מּבלי הּנה זֹועפים", ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁש"הּנם
הּוא  ואם הּיֹום", רעים ּפניכם "מּדּוע אֹותם וׁשאל ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּבמּצבם,

ּבמּׁשהּו. להם לעזֹור ְֲֶֶַַָָיכֹול
ּפרעה, ׂשרי ׁשל ּבמּצבם ׁשהתענין זה, מעׂשה על־ידי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹודוקא
הרעב. ּבׁשנֹות ּכּולֹו העֹולם את והּציל ,'למל ל'מׁשנה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָנהיה

הּזּולת. ּבטֹובת להתענין יׁש ּכּמה עד ללמֹוד יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָּומּזה

(ç)øîàiå Búà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®©¸Ÿ¤
:éì àð-eøtñ íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½©§−̈¦«

(è)Bì øîàiå óñBéì Bîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−§¥®©Ÿ́¤½
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«

ÈÏÈÏa‡ה  dÓÏÁ ¯·b ÔB‰ÈÂ¯z ‡ÓÏÁ eÓÏÁÂ«¬»∆¿»«¿≈¿«∆¿≈¿≈¿»
Èc ÈÓBzÁÂ ‡È˜L dÓÏÁ Ô¯LeÙk ¯·b „Á«¿«¿¿«∆¿≈»¿»¿«¿≈ƒ
:È¯ÈÒ‡ ˙È·a ÔÈ¯ÈÒ‡ Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ≈

ÔB‰˙Èו  ‡ÊÁÂ ‡¯Ùˆa ÛÒBÈ ÔB‰˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»¿≈¿«¿»«¬»»¿
:ÔÈÒÈÒ Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿ƒƒ

hÓa¯‡ז  dnÚ Èc ‰Ú¯Ù È·¯·¯ ˙È Ï‡Le¿≈»«¿¿≈«¿…ƒƒ≈¿«¿»
ÔÈLÈa ÔBÎÈt‡ ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ dBa¯ ˙Èa≈ƒ≈¿≈»»≈«≈ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

dÏח  ˙ÈÏ ¯LÙe ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈∆¿»¬≈¿»»«≈≈
Ô¯Let ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¬»ƒ√»¿»¿«

:ÈÏ ÔÚÎ eÚzL‡ ‡iÓÏÁ∆¿«»ƒ¿»¿«ƒ

Ó‡Â¯ט  ÛÒBÈÏ dÓÏÁ ˙È È˜L ·¯ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«»≈»∆¿≈¿≈«¬«
:ÈÓ„˜ ‡Ùe‚ ‡‰Â ÈÓÏÁa dÏ≈¿∆¿ƒ¿»¿»√»»

epxetq

(d).íéøeñà øLà ..äôàäå ä÷Lnä©©§¤§¨Ÿ¤£¤£¦
tF`e dwWn FnM EnlgmixU FnM `l ,d ¨§§©§¤§¤Ÿ§¨¦

mixEq` mzFidA dfe ,mdicarl miEvn§©¦§©§¥¤§¤¦§¨£¦
mAxwA llg mAle(ak ,hw mildz it lr), §¦¨¨©§¦§¨

.dxxU mEWA xdxdn iYlAe dxez ¦§¦§©§¥§§¨¨
(f)øîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ§¦¥©§Ÿ£¤¦§¦§©

.åéðãà úéamzF` ciwtdW liaWA ¥£Ÿ¨¦§¦¤¦§¦¨
xU cwtIe" Fxn`M ,FciA eipFc £̀¨§¨§¨§©¦§Ÿ©

"mY` sqFi z` migAHd(c weqt)iM , ©©¨¦¤¥¦¨¦
lr xwgl sqFil iE`x did `l df `lEl¥¤Ÿ¨¨¨§¥©§Ÿ©

.mdizFaWgng dxez ©§§¥¤
(g).íéðøút íéäìàì àBìädPd £¥Ÿ¦¦§Ÿ¦¦¥

dn cSn mc`A `id oFxzRd znkg̈§©©¦§¦¨¨¨¦©©
okYi dfle ,"midl` mlvA" `EdX¤§¤¤¡Ÿ¦§¨¤¦¨¥
dYr ip`W iR lr s` ,iA mB didYW¤¦§¤©¦©©¦¤£¦©¨
xWt` df ipRnE ,mixEq`d ziaaE car¤¤§¥¨£¦¦§¥¤¤§¨
xztE" mYxn`X dOA mYwcv `NW¤Ÿ§©§¤©¤¤£©§¤Ÿ¥

."Fz` oi`h dxez ¥Ÿ



צה ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(é)ìL ïôbáedvð äúìò úçøôë àåäå íâéøN äL ©¤−¤§¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
:íéáðò äéúìkLà eìéLáä¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«

i"yx£Ì‚È¯N∑ וידי"ן ׁשּקֹורין ארּכֹות Â‰Â‡.זמֹורֹות »ƒƒְֲִֶֻ¿ƒ
˙Á¯ÙÎ∑.לפֹורחת לי ּדֹומה נדמה ּכפֹורחת, והיא ¿…««ְְְְִִִַַַַָָ

נּצּה עלתה הּפרח ואחר ּפֹורחת, היא ּכאּלּו ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָּבחלֹומי
הבׁשילּו. ואחרּֿכ ּבלע"ז, אשפני"ר סמדר, ְְְְְֲִִַַַַַָָָָונעׂשה

ּתרּגּומֹו ּכאן עד לבלבין, אּפקת אפרחת ּכד ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָוהיא
ּכדכתיב: מּפרח, ּגדֹול נץ ּפֹורחת. יח)ׁשל "ּובסר (ישעיה ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ

ּוכתיב: נּצּה", יהיה יז)ּגֹומל והדר (במדבר פרח" "וּיצא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ
ציץ  .""וּיצץ ִֵַָ

(àé)èçNàå íéáðòä-úà çwàå éãéa äòøt ñBëå§¬©§−Ÿ§¨¦®¨«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³
ók-ìò ñBkä-úà ïzàå äòøt ñBk-ìà íúàŸ¨Æ¤´©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬

:äòøt©§«Ÿ
i"yx£ËÁN‡Â∑ מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה 'ועצרית', .ּכתרּגּומֹו: »∆¿«ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

(áé)ìL Bðøút äæ óñBé Bì øîàiåíéâøOä úL ©³Ÿ¤Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

i"yx£Ì‰ ÌÈÓÈ ˙LÏL∑ הרּבה אּגדה מדרׁשי ויׁש ימים, לׁשלׁשת ל הם צב)סימן .(חולין ¿…∆»ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

(âé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤Ÿ¤½
pk-ìò EáéLäåètLnk Bãéa äòøt-ñBë zúðå E ©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½©¦§¨Æ

:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«
i"yx£EL‡¯Œ˙‡ ‰Ú¯Ù ‡OÈ∑ עּמהם אֹות ימנה ּבּסעּדה, לפניו לׁשרת עבדיו ׁשאר ּכׁשּיפקד חׁשּבֹון, .לׁשֹון ƒ»«¿…∆…∆ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

Epk∑ּומֹוׁשב ׁשּל .ּבסיס «∆ְְִֶָָ

(ãé)àp-úéNòå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà ék¦¯¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnò¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaä©©¬¦©¤«
i"yx£Ez‡ Èz¯ÎÊŒÌ‡ Èk∑,אּת זכרּתני אם אׁשר ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְֲִִִֶַַ

ל ׁשּייטב ÒÁ„.ּכפתרֹוני מאחר È„nÚ ‡pŒ˙ÈNÚÂ∑ ְְְִִִֵֶַַַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ»∆
עּמי  עֹוׂשה אּתה הרי ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאין

.חסד  ֶֶ

(åè)-àì ät-íâå íéøáòä õøàî ézápb ápâ-ék¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®§©ŸÆ«Ÿ
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNò̈¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

‡Á¯Ù˙י  „Î ‡È‰Â ÔÈL·L ‡˙Ïz ‡Ùe‚·e¿¿»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿««
‡‰˙Ïk˙‡ eÏÈMa ı ˙ˆÈ‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˙˜t‡«≈««¿¿ƒ«¬≈«≈«ƒƒ¿¿»»»

:ÔÈ·pÚƒ¿ƒ

i·Ú‡יא  ˙È ˙·ÈÒe È„Èa ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÂ¿«»¿«¿…ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»
˙È ˙È·‰ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÏ ÔB‰˙È ˙È¯ˆÚÂ¿«»ƒ»¿¿«»¿«¿…ƒ»ƒ»

:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔÈL·Lיב  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ÛÒBÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיג  ˙È ‰Ú¯t Cp¯a„È ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿¿ƒ»«¿…»≈»
‰Ú¯Ù„ ‡qk Ôz˙Â CLeÓL ÏÚ Cp·È˙ÈÂƒ≈ƒ»«ƒ»¿ƒ≈«»¿«¿…
È˜LÓ ‡˙ÈÂ‰ È„ ‰‡Ó„˜ ‡˙ÎÏ‰k d„Èaƒ≈¿ƒ¿¿»«¿»»ƒ¬≈»«¿≈

:dÏ≈

aÚ˙Â„יד  CÏ ·ËÈÈ „k CnÚ Èp¯k„z Ô‰l‡∆»≈ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«≈«»¿«¿≈
‰Ú¯t Ì„˜ ÈÏÚ ¯k„˙Â e·ÈË ÈnÚ ÔÚk¿«ƒƒ≈¿ƒ¿«»«√»«¿…

:ÔÈ„‰ ‡¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓ Èp˜t˙Â¿«¿ƒ«ƒƒ≈¬ƒ»»≈

Û‡Âטו  È‡¯·Ú„ ‡Ú¯‡Ó ‡·b ·‚Ó È¯‡¬≈ƒ¿«¿≈¿»≈«¿»¿ƒ¿»≈¿«
˙È·a È˙È e‡ÈeL È¯‡ ÌÚcÓ ˙È„·Ú ‡Ï ‡Î‰»»»¬»ƒƒ««¬≈«ƒ»ƒ¿≈

:È¯ÈÒ‡¬ƒ≈

epxetq

(bi).ïBLàøä ètLnkzilrW mcw ©¦§¨¨¦Ÿ¤¤¨¦¨
.xU zFidl¦§©

.eä÷Lî úééä øLàdfe ,LnvrA dY` £¤¨¦¨©§¥©¨§©§§§¤
`EdW ricFdlE zF`xdl dYr dUri©£¤©¨§©§§¦©¤

.zFti mipR xaqA LzF` lAwnci dxez §©¥§§¥¤¨¦¨
(ci).Ezà éðzøëæ íà ékdxFi dfe ¦¦§©§©¦¦§§¤¤

m`W ,LOr FzAg didY KM lMW¤¨¨¦§¤¦¨¦§¤¦
ipxMfY.Cì áèéé øLàk`vnYWM ¦§§¥¦©£¤¦©¨§¤¦§¨

.dfl dpEbd drẄ¨£¨¨¤
.äòøt ìà éðzøkæäåizF` xiMOd §¦§©§©¦¤©§Ÿ©©¦¦

,migAHd xU ziaA iziidWM§¤¨¦¦§¥©©©¨¦
.éðúàöBäåilA ip`ivFY dPd §¥©¦¦¥¦¥¦§¦

.wtqeh dxez ¨¥
(eh)àì ät íâå ..ézápb ápb ék¦ªŸª©§¦§©ŸŸ

.äîeàî éúéNòilA ip`ivFIW mrHde ¨¦¦§¨§©©©¤¦¥¦§¦
did `NW `vni mpn` iM ,LxAcM wtq̈¥§©¤§¦¨§¨¦§¨¤Ÿ¨¨
`hg zAqA ixq`n `le izECar©§¦§Ÿ©£¨¦§¦©¥§

.ilr `vnPWfh dxez ¤¦§¨¨©



ayieצו zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(æè)óñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨¨®©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà:éLàø-ìò éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©Ÿ¦«

i"yx£È¯Á ÈlÒ∑ ׁשּקֹורין ּכיסנין, ּפת מֹוכרי ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, חֹורין קלּופין נצרים ׁשל סּלים «≈…ƒְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סּלים  ּבאֹותם לתּתם .אובלי"ׁש, ְְִִַָָ

(æé)äôà äNòî äòøt ìëàî ìkî ïBéìòä ìqáe©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´Ÿ¤®
:éLàø ìòî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

(çé)ìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïòiåíélqä úL ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

(èé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨̧©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ
éìòîEøNa-úà óBòä ìëàå õò-ìò EúBà äìúå E ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®§¨©¬¨²¤§¨«§−

éìòîE: ¥«¨¤«

(ë)éäéå|Nòiå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä íBia ©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©
Làø-úà àOiå åéãáò-ìëì äzLî|íé÷Lnä øN ¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãáò CBúa íéôàä øN Làø-úàå§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«
i"yx£‰ ÌBÈ‰Ú¯tŒ˙‡ ˙„l∑לֹו וקֹורין לדתֹו, יֹום À∆∆∆«¿…ְִֵָ
נֹולד יֹום  הּולד ׁשאין לפי הּלדת, ּולׁשֹון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻּגינּוסיא.

ועל  האּׁשה, את מיּלדת ׁשהחּיה אחרים, עלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
וכן: מיּלדת, נקראת החיה טז)ּכן "ּומֹולדֹותי(יחזקאל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

וכן: ,"אֹות הּלדת יג)ּביֹום את (ויקרא הּכּבס "אחרי ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֻֻ

אחרים  עלֿידי ׁשּכּבּוסֹו ‡˙L‡¯Œ.הּנגע", ‡OiÂ ְֲִִֵֵֶֶַַַ«ƒ»∆…
'B‚Â∑ הּמׁשרתים מֹונה ׁשהיה עבדיו, ׁשאר עם מנאם ¿ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָ

ּכמֹו: ּבתֹוכם, אּלּו את וזכר ּבסעּדתֹו, לֹו ְְְְְְִֵֶֶַָָָָֻׁשּיׁשרתּו
מנין  לׁשֹון ראׁש", את ."ׂשאּו ְְְִֶָֹ

(àë)ñBkä ïziå eä÷Lî-ìò íé÷Lnä øN-úà áLiå©¨²¤¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−
:äòøt ók-ìò©©¬©§«Ÿ

(áë):óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàä øN úàå§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«

(âë)ôôô :eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæ-àìå§«Ÿ¨©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ˜Ln‰Œ¯N ¯ÎÊŒ‡ÏÂ∑ ּבּיֹום ∑e‰ÁkLiÂ.ּבֹו ¿…»««««¿ƒַ«ƒ¿»≈
הזקק  לזכרֹו, יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מּפני מּכאן, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻלאחר

ׁשנים, ׁשּתי אסּור מ)ׁשּנאמר:להיֹות "אׁשרי (תהלים ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ

רהבים", אל פנה ולא מבטחֹו ה' ׂשם אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹהּגבר
רהב: הּקרּויים מצרים על ּבטח ְְְִִִַַַַַָֹולא

סימן. יב"ק פסוקים קי"ב áùéåפפפ úùøô úìñç

Ó‡Â¯טז  ¯Lt ˙e‡È È¯‡ ÈÓBzÁ ·¯ ‡ÊÁÂ«¬»««¿≈¬≈»»««¬«
ÔÈlÒ ‡˙Ïz ‡‰Â ÈÓÏÁa ‡‡ Û‡ ÛÒBÈÏ¿≈«¬»¿∆¿ƒ¿»¿»»«ƒ

:ÈLÈ¯ ÏÚ e¯ÈÁc¿ƒ«≈ƒ

BÚ·„יז  ‰Ú¯t ÏÎÈÓ ÏkÓ ‰‡lÚ ‡lÒ·e¿«»ƒ»»ƒ…≈««¿…«
ÈÂlÚÓ ‡lÒ ÔÓ ÔB‰˙È ÏÎ‡ ‡ÙBÚÂ ÌBzÁ«¿¿»»≈»¿ƒ«»≈ƒ»≈

:ÈLÈ≈̄ƒ

ÔÈlÒיח  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ·˙‡Â«¬≈≈«¬«≈ƒ¿»≈¿»»«ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיט  ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿ƒ«¿…»≈»
˙È ‡ÙBÚ ÏeÎÈÂ ‡·ÈÏˆ ÏÚ C˙È ·BÏˆÈÂ CpÓƒ»¿ƒ¿»»«¿ƒ»¿≈»»

:CpÓ C¯Naƒ¿»ƒ»

ÏÂ„‡כ  ˙Èa ‡ÓBÈ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»»≈«¿»
¯k„‡Â È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡ÈzLÓ „·ÚÂ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«¬«ƒ¿¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«
B‚a ÈÓBzÁ ·¯ LÈ¯ ˙ÈÂ È˜L ·¯ LÈ¯ ˙È»≈«»≈¿»≈««¿≈¿

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

È˙כא  ·‰ÈÂ d˙eÈ˜L ÏÚ È˜L ·¯ ˙È ·È˙‡Â«¬≈»«»≈««¿≈ƒ«»
:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔB‰Ïכב  ¯LÙ Èc ‡Ók ·Ïˆ ÈÓBzÁ ·¯ ˙ÈÂ¿»««¿≈¿»¿»ƒ»«¿
:ÛÒBÈ≈

dÈL‡Â:כג  ÛÒBÈ ˙È È˜L ·¯ ¯ÈÎ„ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«»≈»≈¿«¿¿≈
Ù Ù Ù

ì äøèôää¯ áôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöãôø
epxetq

(fh).øút áBè ékdkxal mpFxkf mdixacM ,dRd xg` miklFd zFnFlgdW ,aFhl FcrA mB xYtIW dEwn dide,dp zekxa) ¦¨¨§¨¨§©¤¤¦§Ÿ©©£§¤©£§¦©©©¤§¦§¥¤¦§¨¦§¨¨
(a"sqFi mdl xzR xW`M" Fxn`M ,(ak weqt).fi dxez §¨§©£¤¨©¨¤¥



צז

יום ראשון - ט"ו כסלו
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום רביעי - י"ח כסלו
מפרק פח 

עד סוף פרק פט

יום שני - ט"ז כסלו
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום חמישי - י"ט כסלו
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

יום שלישי - י"ז כסלו
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שישי - כ' כסלו
פרק כ, מפרק צז 
עד סוף פרק קג

שבת קודש - כ"א כסלו
פרק כ

מפרק קד עד סוף פרק קה

לשבוע פרשת וישב תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 



elqkצח e"h oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ט"ו ראשון יום
קונטרס אחרון  ,320 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éäù äî êà,`qw 'nr cr.ù"ò

äéäM äî Cà,cec -,Bæ dúìòîa äøBzä úläúa çazLî ©©¤¨¨¦§©¥©¦§¦©©¨§©£¨¨
,zenlerd lk miielz dxez ly cg` wecwcay -:øîàå§¨©

"'eë éì eéä úBøéîæ""jiweg -7-Bì øîàå ,äæ ìò Lðòð §¦¨¦¤¡©©¤§¨©
!?"eäì úéø÷ úBøéîæ" àeä-Ceøa-LBãwädz` zexinf - ©¨¨§¦¨¦§

?mdl `xewíeMî¦
,Bæ dúìòî úîàaL- ¤¤¡¤©£¨¨

,dxez lyìkL¤¨
éaâì íéìèa úBîìBòä̈¨§¥¦§©¥
àéä ,äpnî ãçà ÷ec÷c¦§¤¨¦¤¨¦

,wx -íéøBçà úðéçaî- ¦§¦©£©¦
,zeipevigd÷îò ìL¤Ÿ¤

áeúkM Bîk ,äáLçnä©©£¨¨§¤¨
øçà íB÷îa8íLa §¨©¥§¥

øîàî ìò ì"æéøàä̈£¦©©©£©
ì"æø9äîëç úBìáBð" : ©©§¨§¨

."äøBz ¯ äìòîlL- ¤§©§¨¨
"zelaep"d `id dxezdy
dnkgn cala (dlthe)
`id ,xnelk ,dlrnly
,cala "miixeg`" zpiga
dnkg ly zeipevigd

.dlrnlyúeiîéðt ìáà£¨§¦¦
,÷îòaLdaygnd - ¤¨Ÿ¤
,dpeilrdúeiîéðt àeäL¤§¦¦

úãçéî àéä ¯ äøBzä©¨¦§ª¤¤
óBñ-ïéà øBàa éøîâì§©§¥§¥
da Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨¨
éaâìe ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§©¥
ìk ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¨
Lnî àìk úBîìBòä̈¨§Ÿ©¨

íìBòä àøáð àlL ãò àeä äzà" ék ,Lnî ñôàå ïéàå§©¦§¤¤©¨¦©¨©¤Ÿ¦§¨¨¨
"'eëå10.;mlerd `xapy xg`l - `ed eze` - `ed dz`e -oky §

oi` okle ,llk mi`vnp `lk mde llk jxr mey zenlerl oi`
,`ed jexa "seq oi`"a iepiy mey milret md,Cëìäå,okle - §¦§¨

äøBzä úeiîéðôì íb"seq oi`" mr ixnbl zcge`n `idy - ©¦§¦¦©¨
,`ed jexaì ïéà,úBîìBòä ìk úeiç úläúa ììk dçaL- ¥§©§¨§¨¦§¦©©¨¨¨

,zenlerd lk zeig `idy gaya dgayl oi`Lnî àìc øçàî¥©©§¨©¨
,éáéLçzeinipt iabl llk miaygp mpi` zenlerdy oeeik - £¦¥
,dxezddúeiîéðt úðéçááe,dxezd zeinipt -úçîN dðéà ¦§¦©§¦¦¨¥¨¦§©

òeLòLå áì úçîN ìBëéák àlà ,åéòeLòLå LBðà ááì§©¡§©£¨¤¨¦§¨¦§©¥§©£©

ék" ,da òLòzLnL àeä-Ceøa-LBãwä Cìnä,wx -íé÷ìà ©¤¤©¨¨¤¦§©£¥©¨¦¡Ÿ¦
dúìòîe "dîB÷î òãéå dkøc ïéáä11,dze` rcei `edy - ¥¦©§¨§¨©§¨©£¨¨

,ìBëéák Bîöò úòéãéaz` rcei `ed envr zriciay - ¦¦©©§¦§¨
,jxazi ez` lekiak cg` xac `idy dxezdäîìòð" ìáà£¨¤¤§¨

"éç ìë éðéòî12Bîk , ¥¥¥¨¨§
áeúkL13àì éðôe" : ¤¨¨©Ÿ

úðéça eðééäc ,"eàøé¥¨§©§§¦©
,dúeiîéðtzeinipt - §¦¦¨

,dxezdøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
íL"ycewd zxb`"a - ¨

,h"i oniq.ì"æéøàä íLa§¥¨£¦©
áeúkä øîàL eäæå14: §¤¤¨©©¨

'eë Bìöà äéäàå"15 ¨¤§¤¤§
"Bìöà" ,"íéòeLòL©£¦¤§

.à÷åczxne`y dxez - ©§¨
`idydf ixd ,"mireyry"

jxazi elv` ,"elv`"
calaweqtdy itk ,

'id`e" ligznelv`
`ed okn xg`le "oen`
,"mireyry 'id`e" xne`
lr aezky dn mb jk

dxezd,"åéðôì ú÷çNî"§©¤¤§¨¨
eðééäc ,à÷åc åéðôì§¨¨©§¨§©§

,dúeiîéðt úðéçáa- ¦§¦©§¦¦¨
dxezd zeinipty
iptl "eiptl zwgyn"
oldl ."seq oi`" zeinipt
,owfd epax xiaqi
ef ddeab dbixcny
zenypl oefn zeidl d`a ,"elv` mireyry" `idy itk ,dxeza
qpxtnd "bebct" ,"one`" - "oen`" dxezd z`xwp okly ,l`xyi
"bebct"e "one`" mya "elv`"y dxezd z`xwp jk ,clid z`

.zenypläæ ìòåddeab dbixcn lr -ef,dxezayøîà- §©¤¨©
weqtdàlà "ïBîà" éø÷z ìà ¯ "ïBîà Bìöà äéäàå"¨¤§¤¤§¨©¦§¥¨¤¨

'eë "ïîBà"16.dxeza ef dbixcn - clid z` qpxtnd "bebct" - ¥
`l j` ,mlerdn dlrnl ody itk zenypl xewn zeidl d`a
"miixeg`"dn `idy ,mlerd zeig didz dxeza ef dbixcnny

.zeiniptn `le cala zeipevigeíéøBçà úðéça ìòå- §©§¦©£©¦
,dxezayøîà17::my weqta oldl -,Böøà ìáúa ú÷çNî" ¨©§©¤¤§¥¥©§
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ïåøçà ñøèðå÷
êà
øîàå åæ äúìòîá äøåúä úìäúá çáúùî äéäù äî
úåøéîæ ä"á÷ä ì"àå æ"ò ùðòð 'åë éì åéä úåøéîæ
úåîìåòä ìëù åæ äúìòî úîàáù íåùî åäì úéø÷
íééøåçà 'éçáî àéä äðîî ãçà ÷åã÷ã éáâì íéìèá
ìò ì"æéøàä íùá à"îá ù"îë äáùçîä ÷îåò ìù
úéîéðô ìáà .äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ì"æøàî
éøîâì úãçåéî àéä äøåúä úéîéðô àåäù ÷îåòáù
éáâìå ãåçéä úéìëúá äá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá
ùîî ñôàå ïéàå ùîî àìë úåîìåòä ìë ä"á ñ"à
íâ êëìäå 'åëå íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà éë
ìë úåéç úìäúá ììë äçáùì ïéà äøåúä úåéîéðôì
äúåéîéðô 'éçááå éáéùç ùîî àìã øçàî úåîìåòä
úçîù ìåëéáë àìà åéòåùòùå ùåðà ááì úçîù äðéà
íé÷ìà éë äá òùòúùîù ä"á÷ä êìîä òåùòùå áì
åîöò úòéãéá äúìòîå äîå÷î òãéå äëøã ïéáä
àì éðôå ù"îë éç ìë éðéòî äîìòð ìáà ìåëéáë
.ì"æéøàä íùá ù"ùîë äúåéîéðô 'éçá åðééäã åàøé
ú÷çùî .à÷åã åìöà íéòåùòù åìöà 'éäàå ä"ùæå
øîà æ"òå äúåéîéðô 'éçáá åðééäã à÷åã åéðôì åéðôì
ìòå 'åë ïîåà àìà ïåîà éø÷ú ìà ïåîà åìöà äéäàå
éòåùòùå åöøà ìáúá ú÷çùî øîà íééøåçà 'éçá
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נד.7. קיט, ˘ËÈÏ"‡:8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק ˘ËÈÏ"‡:9."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:(תפ"ה ע' ח"א (בלקו"ב
ובכ"מ". ספ "א הכללים שער בע"ח ונתבאר יז. פמ"ד, שם ה. פי"ז, פכ"א.10."ב"ר תדבא"ר ע"פ - השחר ברכות הכתוב 11.נוסח ל'

כג. כח, איוב כא.12.- כח, כג.13.איוב ל, ל.14.תשא ח, "לוח 15.משלי ע"פ כאן וניתוספה "וכו'", לתיבת ליתא שלפנינו בתניא
שליט"א. אדמו"ר לכ"ק בתחילתו.16.התיקון" לא.17.ב"ר שם, משלי



צט elqk f"h ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ט"ז שני יום
l xeriy dxen,`qw 'nrn :dheyt dpy...ïúéà ìçðë ä÷ãöå,322 'nr cr.ä"á ñ"à

,"íãà éða úà éòeLòLåly zeipevigde "miixeg`"dy" - §©£©¤§¥¨¨
,mc` ipaae (mlera) laza mireyrye wegy ly oipr `ed dxez

,øBçàå íéðt úðéçáa äðzð äøBzä ékly dpigaa - ¦©¨¦§¨¦§¦©¨¦§¨
,zeipevig ly dpigaae zeiniptáéúëãk,aezky enk -älâîa §¦§¦¦§¦¨

äéøëæc äôò18àéäå" : ¨¨¦§©§¨§¦
."øBçàå íéðt äáeúk- §¨¨¦§¨

,zeinipte "mipt" zpigaa
"xeg`" zpigaae

.zeipevigeñôzL éôìe§¦¤¨©
ãåc,dxezd z` gaiye - ¨¦

,íéøBçà úðéçáa- ¦§¦©£©¦
,"zexinf" `id dxezdy
,"miixeg`" lr aqen dfy
,dxezd ly zeipevigd
mlerl zekiiy dl yiy

,mlerd zeig `ideCëì- §¨
,okl,íéøBçà úðéça ïî äàaä ,äçëLa Lðòð`edy xac - ¤¡©§¦§¨©¨¨¦§¦©£©¦

wx `edy xaca m`Îik ,dgky ea zkiiy `l ,mvrzne zeinipta
,dgky ea jiiy - zeipevige "miixeg`" ly dpigaaíìòðå§¤§¨

áeúkM äî äòL éôì epnî19íäéìò Lãwä úãBáò" : ¦¤§¦¨¨©¤¨£©©Ÿ¤£¥¤
"eàOé óúka`le miitzkd lr oex`d z` z`yl yiy - ©¨¥¦¨

,miitzkd lr oex`d z`iypa dpeekde ,cec dyry itk dlbra
`idìà ,íéøBçà úðéça ïäL ,"íéôúk"ä úà ãçéìe øaçì§©¥§©¥¤©§¥©¦¤¥§¦©£©¦¤

àéä ,"Lãwä úãBáò"£©©Ÿ¤¦
,äàlò äîëç"dnkg" - ¨§¨¦¨¨
,"ycw" z`xwpúðéçáa¦§¦©
íMnL ,íéðtdnkg"n - ¨¦¤¦¨

,"mipt" zpigaay "d`lir
úBçelä eëLîð¦§§©

áeúkL Bîk ,ïBøàaL20: ¤¨¨§¤¨
íäéøáò éðMî íéáeúk"§¦¦§¥¤§¥¤
áeúkL Bîëe ,"'eë§¤¨

íéì÷Lc éîìLeøéa21, ¦©§¦¦§¨¦
ïäa äúéä àlL- ¤Ÿ¨§¨¨¤

,zegelaíéðt úðéça§¦©¨¦
,øBçàåz`iypa dpeekd ,ixd ,cala "mipt" eid md `l` - §¨

zk"d z` xagl ,dzid miitzkd lr oex`d,zeipevigde "miit
,zegeld ly "mipt" zpigalíL ïiòinlyexia -: ©¥¨

dyery ,dwcva zilrp dlrn zxaqen "oexg` qxhpew"ay df oniqa

dlrnly) dnypay "dnkg" zpiga ly invrd lehiady ilk icedi

.ely ald zcewp zeinipta xi`i (dbyde lkyn ixnbl

zxb`"a df oniq ly enewn xzei mi`zn did ,df okezl m`zda

xkfed xaky itke ,"ycewd

qxhpew" cenill dgizta

:iaxd ok` oiivn ,"oexg`

df oniq `a cvik oeir jixvy

(mitqep mipniq xtqn oke)

ly ("`ipz"ay) df wlga

."oexg` qxhpew"

(hexit xzia) mb mixaqen - df oniqa mipecipd mipiprdy ,cer oiivn iaxd

'x xn`" ligznd xeaic xn`nae ,d`x zyxt zligza ,"dxez ihewl"a

.r"p v"iixden x"enc` w"k ly g"txz zpyn "'ek mei lka iel oa ryedi

(ä ïîéñ óBñ ñBîòa) "ïúéà ìçðk ä÷ãöe"1.xn`p weqta - §¨¨§©©¥¨§¨¦¨
dlbzi - mlrpe xzqen didy htyndy ,"htyn mink lbi" :my
enk wfega dlbzz dwcve ,(dnc`d wnern milbznd) min enk

,dwfga mxefd wfg lgp `edy ozi`d lgp,Leøtmixacd - ¥
`ed ,mipiprd zeinipte zeipgexaàeä "ïúéà ìçp"L Bîk§¤©©¥¨

,"ïúéà" úðéçaî úëLîpä äëLîä,dkynd `ed "lgp" - ©§¨¨©¦§¤¤¦§¦©¥¨
zpigan ,"ozi`"n - dkyndd d`a okidne ,jynpd lgpk

recike ."ozi`" z`xwp dnkg ."dnkg"2miyexit dylyy

oeyln "ozi`" :"ozi`"aswezoeyln "ozi`" ,dyw3"ozi`"e
oeylnoyei4"dnkg" zpigaa mpyi dl` mipipr dylye .

,"dnkg" zpiga `idy ,c"ei ze`a mifnexne icedi znypay
d dpyi c"eiaedcewpc"eid ly,oezgzd uewe oeilrd ueweàéäL¤¦

dnkg - "ozi`"d zpiga -
zkynp `idy itk -
,`id ,"lgp" zpigaa
"àìëéäa äc÷ð" úðéça5 §¦©§ª¨§¥¨¨
dcewp" ,dlawd oeyla -
zcewpny epiid "`lkida
lkida jynp "dnkg"d
"dnkg" zpigan dnypay invrd lehiadny itk e` ,"dpia"d
ly zeppeazdde dbydd ly dad`de lehiadn dlrnly)
"lkid"d `idy ,ald ly ziniptd dcewpa jynp ("dpia"

,"dnkg"ny ef dkyndl"'eëå ïéòéø ïéøú"e6,`lc" - §¥¥¦§
zexitqd ly "dpia"e "dnkg" ze`xwpy itk - "oiyxtzn
od okl ,mlerd meiw myl icinz `ed odly "cegi"dy ,dlrnl
,micxtp mpi`y mixag ipy ,"oiyxtzn `lc oirix oixz" ze`xwp

,ãéúòì úBLnLî "ïúéà" úBiúBàå,ynzydl mivexyk - §¦¥¨§©§¤¨¦
miynzyn ,cizrl dlnd z` zpiivnd ze`a ,ycewd oeyla
,"lrti" ,"lrt`" :o"epe e"iz ,c"ei ,s"l` :zeize`d rax`n zg`a
"ozi`" dlndy ,`id zeipgexa xacd zernyn ."lrtp"e "lrtz"
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

øåçàå íéðô 'éçáá äðúéð äøåúä éë íãà éðá úà
øåçàå íéðô äáåúë àéäå 'éøëæã äôò äìéâîá áéúëãë
äçëùá ùðòð êëì íééøåçà 'éçáá ãåã ñôúù éôìå
ù"î äòù éôì åðîî íìòðå íééøåçà 'éçá ïî äàáä
úà ãçéìå øáçì åàùé óúëá íäéìò ùã÷ä úãåáò
àéä ùã÷ä úãåáò ìà íééøåçà 'éçá ïäù íééôúëä
ïåøàáù úåçåìä åëùîð íùîù íéðô 'éçáá ò"ç
éîìùåøéá ù"îëå 'åë íäéøáò éðùî íéáåúë ù"îë

:ù"ò øåçàå íéðô 'éçá ïäá äúéä àìù íéì÷ùã

ä÷ãöåìçðù åîë 'éô .('ä 'éññ ñåîòá) ïúéà ìçðë
ïúéà 'éçáî úëùîðä äëùîä àåä ïúéà

'éçá àéäùúåéúåàå 'åëå ïéòéø ïéøúå àìëéäá äãå÷ð
ù"îë àéìâúàì ãéúò àðà 'éô ãéúòì úåùîùî ïúéà
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ט-י).18. ב, (יחזקאל ב ה, זכרי' ˘ËÈÏ"‡:ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."זה לפני שיש א.19."צע"ק לה, סוטה וראה ט. ז, תשא 20.נשא
טו. א'.21.לב, הלכה ו' כד.1.פרק ואילך.2.פסוק 71 ע' תש"ג מ"ה.3.סה"מ פ"ט סוטה "והאיתנים 4.משנה ב) ו, (מיכה כמ"ש

הארץ". א.5.מוסדי כ, זח"א א.6.ראה ד, זח"ג



elqkק f"h ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dfk ielib dlbzi cizrly ,cizrly ielib lr dxenàðà :Leøt¥£¨
àéìbúàì ãéúò7,ip` -cizrmlrda ip` zrk ,zelbzdl ¨¦§¦§©§¨

cizrle,dlbzi dfáeúkL Bîk8,"'Bâå écáò ìékNé äpä" :- §¤¨¦¥©§¦©§¦§
,cizr oeyla "likyi"L eðééäåxn`p eilry ,giynd z`iaa - §©§¤

,"icar likyi"æà älbúi¦§©¤¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
CBz Cøaúé Bãeçéå§¦¦§¨¥
-ìò ,álä úc÷ð úiîéðt§¦¦§ª©©¥©
ìçð" úëLîä éãé§¥©§¨©©©
úøàä àeä ,"ïúéà¥¨¤¨©

,äàlò äîëçdnkg - ¨§¨¦¨¨
,dpeilrúeiîéðôa øéàiL¤¨¦¦§¦¦

Bãeçéa ìèaì ,álä©¥¦¨¥§¦
à÷îòî úéìëúa Cøaúé¦§¨¥§©§¦¥¨§¨

,àaìc,ald wnern - §¦¨
äìøòä úøñä éøçà- ©£¥£¨©¨¨§¨

,ald zlxrúBåàzî¦©£
.'eëå úBiîLbä- ©©§¦§

"dlxr"d xqezyk
aezkk)9z` mzlne" -

'd lne" ,"mkaal zlxr
`l ("jaal z` jiwl`
zeinipt lr dxzqd didz
invrd lehiad lre ald
Îyecwdl dnypd ly
zpigan `ad `edÎjexa
day ,eytpay "dnkg"
mvr ly "swez"d epyi
"iyew"d da yie ,dnypd

`hazn jkay ,zea`dn dyexia `ay xac .zepzydl `ly
cizrl ixd ,"ozi`"a miyexitd dyly lirl xkfpk ,"oyei"d oipr
z` yibxi aldy ,ald zcewp zeinipta "dnkg" ly ielibd xi`i
dnkg cvny `ed jexa yecwd l` invrde wenrd lehiad

.dlrnly "dnkg" ly ielibd cvne ytpay,äpäåmb -äzò §¦¥©¨
,äfä ìçä úeìâadicaera weqtd itl -10e` `ed yexitde , §¨©¥©¤

,"`ib" oeyln e` ,"lig" oeyln "lgd"äöeòé äöò ïk-íb Lé¥©¥¥¨§¨
úeiîéðt úc÷ð CBúì "ïúéà" úðéçaî 'ä øBà úö÷ øéàäì§¨¦§¨¦§¦©¥¨§§ª©§¦¦
úe÷ìà õBöéð ìò øøBònL éãé-ìò eðééäå ,ãéúòì ïéòk álä©¥§¥¤¨¦§©§©§¥¤§¥©¦¡Ÿ

.íéðBéìòä íéaø íéîçø úðéça BLôðaL,milaben izlad - ¤§©§§¦©©£¦©¦¨¤§¦
'ä øBà älbúiL äëBæ íãàä ïéàL ïîæ ìk ,úîàa ék¦¤¡¤¨§©¤¥¨¨¨¤¤¦§©¤
Cøaúé Bãeçéa ìèaì ,Bááì úéîéðt úc÷ða "ïúéà" úðéçaî¦§¦©¥¨¦§ª©§¦¦§¨¦¨¥§¦¦§¨¥

àaìc à÷îòî,ald wnern -Lnî Lôpä úBìk ãò,ixd - ¥¨§¨§¦¨©§©¤¤©¨
- jkl dkef mc`d oi`y onf lkäìBãb úeðîçø Lé úîàa éæà£©¤¡¤¥©£¨§¨

äîëç úðéçaî CLîð õBöépä ék .BLôðaL õBöépä ìò©©¦¤§©§¦©¦¦§¨¦§¦©¨§¨

äàlò,dpeilr dnkg -Lëe ,Lnîuevipd-øéàäì ìBëé Bðéà ¦¨¨©¨§¤¥¨§¨¦
Búðéçaîyecwdl `ln lehia `idy "dnkg" zpiga `idy - ¦§¦¨
,`ed jexaíML ,álä úeiîéðt CBúìzeinipta -,aldíB÷î §§¦¦©¥¤¨§

Bæ äøàä éelbepi`y onf lk ,ixd ,"dnkg" ly uevipd ly - ¦¤¨¨
ezpigan xi`dl leki

,xi`dl eilry mewnaéøä£¥
.Lnî úeìb úðéçáa äæ¤¦§¦©¨©¨
`ly ,`ed zelbd oipry -
zegekd z` zelbl mileki

.el yiyíéîçø éãé-ìòå§©§¥©£¦
íéðBéìòä íéaø- ©¦¨¤§¦
,ytpd lr mikynpdàöBé¥

øéàîe ,äéáMäå úeìbäî¥©¨§©¦§¨¥¦
úeiîéðt äc÷ð CBúì§§ª¨§¦¦
äaø äáäà úðéça álä©¥§¦©©£¨©¨

,Bæytpd zelk cr -
,jxazi ecegilòãBpk©©

áeúkM änî11á÷òéì" : ¦©¤¨§©£Ÿ
,"íäøáà úà äãt øLà£¤¨¨¤©§¨¨
yexitl m`zda -

yxcnd12,`id dpeekd
levipe dctp mdxa`y
zekfa ,awri ly ezekfa
epnn z`vl jixv didy
zceara ,zeipgexae .awri

`id dpeekd ,'d13dryay ,
zcn ,mdxa` zcny
`id ,dad`de cqgd
dzectl yie ,mlrda
- ?dlbnde dcetd `ed in ixd (dad`d z` zelbl) dzelble

.mingxd zcn ,awri df ixdíéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe- §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
,'` wlg `ipz.äî ÷øtmd mingxdy o`k xaecny oeeik - ¤¤

"`zzlc `zexrz`" jk lr zeidl ixd dkixv ,mipeilrd mingx
jiynzy efk "`zzlc `zexrz`"e ,(dhnln zexxerzd)
dhnly mipiprdn zeidl dilr - dhnl cr mipeilrd mingxd
jk lr "`zzlc `zexrz`"dy ,oldl xiaqi owfd epax .ynn
mr dwcvd dyrna lreta `ad mc` ly mingxd oipr - `id

:owfd epax oeylae .miinyb mipiprúàæ úòãeîe14ék , ©©Ÿ¦
àìéòìc àúeøòúà,dlrnln zexxerzd -àúeøòúàa ¦§¨¨¦§¥¨§¦§¨¨

,àúlî àéìz à÷åc àzúìczexxerzda `wec dielz - ¦§©¨©§¨©§¨¦§¨
,dhnlyeðééäcmingxd jiyndl ick "`zzlc `zexrz`"d - §©§

z`hazn mipeilrdíéaø íéîçø úeøøBòúä éãé-ìò`l - ©§¥¦§§©£¦©¦
mingx" `l` ,mzq "mingx""miax,áìamdy ,l`xyi ipa - §¥

úéiîLb äòtLä ähîì òétLäì ,íéãñç éìîBâå íéðîçø- ©£¨¦§§¥£¨¦§©§¦©§©¨©§¨¨©§¦¦
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ïåøçà ñøèðå÷
ä"á ñ"à øåà æà äìâúéù åðééäå 'åâå éãáò ìéëùé äðä
úëùîä é"ò áìä úãå÷ð úåéîéðô êåú 'úé åãåçéå
úåéîéðôá øéàéù äàìéò äîëç úøàä àåä ïúéà ìçð
éøçà àáìã à÷îåòî úéìëúá 'úé åãåçéá ìèáéì áìä
äúò äðäå .'åëå úåéîùâä úååàúî äìøòä úøñä
úö÷ øéàäì äöåòé äöò ë"â ùé äæä ìçä úåìâá
ïéòë áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì ïúéà 'éçáî 'ä øåà
åùôðáù úå÷ìà õåöéð ìò øøåòîù é"ò åðééäå ãéúòì
ïéàù ïîæ ìë úîàá éë íéðåéìòä íéáø íéîçø 'éçá
úéîéðô úãå÷ðá ïúéà 'éçáî 'ä øåà äìâúéù äëåæ íãàä
úåìë ãò àáìã à÷îåòî 'úé åãåçéá ìèáéì åááì
õåöéðä ìò äìåãâ úåðîçø ùé úîàá éæà ùîî ùôðä
ùîî äàìéò äîëç 'éçáî êùîð õåöéðä éë åùôðáù
áìä úåéîéðô êåúì åúðéçáî øéàäì ìåëé åðéàùëå
ùîî úåìâ 'éçáá æ"ä åæ äøàä éåìéâ íå÷î íùù
äéáùäå úåìâäî àöåé íéðåéìòä íéáø íéîçø é"òå
åæ äáø äáäà 'éçá áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì øéàîå
ù"îëå íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë
àìéòìã àúåøòúà éë úàæ úòãåîå .ä"îô à"÷ìá
úåøøåòúä é"ò åðééäã àúìî àéìú à÷åã ú"ìãòúàá
äèîì òéôùäì ç"âå íéðîçø áìá íéáø íéîçø
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ד.7. יח, ראה לקו"ת יג.8.ראה נב, ו.9.ישעי' ל, נצבים טז; י, כ.10.עקב כב.11.א, כט, ˘ËÈÏ"‡:ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
ב)"·È˙"בכתוב (פס"ג, ובב"ר סע"ב) (יט, בסנה' אבל -"ÚÈ˜·זה·ÙÓ˙ÂË˘Ù¯˘יעקב" בכ"מ. הל' הובא וכן אברהם". את פדה

זה כתוב בהמשך תיכף ביקשÂÓˆÚוכהפירוש עתה לא וכו') שם בסנה' שם.12.גו'".ÚÈ˜·(הובא ב"ר ‡„ÂÓ"¯13.ראה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."פמ"ה בלקו"א ובכ"מ.14."כמ"ש א. פח, זח"א,



קי elqk f"i iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ז שלישי יום
,322 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåè àì äðä,324 'nr cr.ì"ãå

zzlìçð" úlòt àéä ä÷ãvä úlòt ïëìå .'eëå óñëå áäæ̈¨¨¤¤§§¨¥§ª©©§¨¨¦§ª©©©
.Lnî "ïúéà`zexrz`"d ici lr ,oky -dwcv ly "`zzlc ¥¨©¨

ici lr dlbzzy ,dnypay "ozi`"n lehiade dad`d mikynp
dl l`y ,owfd epax xiaqi oldl .ald zcewp zeinipta "lgp"d

zlaben zeidl dwcvl
,leab ila `l` ,dcecne
eytp iig el rbepyk mc`k
envr z` liabi `l ixd
;jke jk mekq wx oziy
oken dfk avna mc` `l`
.eytp iig xear lkd zzl

dwcvdy ,"ziwl`d ytp"d iigl rbep xy`k mb zeidl jixv jk
:owfd epax oeylae .leab ila didzúàæ úòãeî ,äpäåixd - §¦¥©©Ÿ

,reciáeúkM äî15øBò ãòa øBò ék" :16cg` xa`a ,xnelk - ©¤¨¦§©
,ipy xa` lr mc` obi"BLôð ãòa ïzé Léàì øLà ìëå- §¨£¤§¦¦¥§©©§

eppiprae ,eytp z` livdl
ytpl dpeekd,úé÷ìàä- ¨¡Ÿ¦

oken zeidl mc` jixvy
xear el xy` lk zzl

,ziwl`d ytpddøéàäì§£¦¨¨
óBñ-ïéà íéiçä øBàa§©©¦¥

àeä-Ceøa17: ¨

,epnely iyp` ly zqpkd zian miciqg owfd epax giken ,df oniqa

llba ,dltza jix`nd xeaiv gily "cenr"l zybl miyxn mpi`y

.zkll gxken `ed ik ,dltzd z` xenbl xdnn mdn cg`y

"ekxa"e "dyecw" renyl `l elit` el did aheny ,xne` owfd epax

ote` meya leki `ed oi`yk)

xy`n (xzei dndnzdl

jix`dl mixg`l rixtdl

dltzd zekix` ,oky .dltza

zpzepe ,miig ly oipr `id

mirixtnyke ,mini zekix`

- dltzd zekix`a mixg`l

.mdiigl micxei ixd

oipry ,oiivn mb owfd epax

dpeeka dltza zeppeazdd

yecwdl dad`d z` zelbl

zxzeqnd dad`d ,`ed jexa

`ed - l`xyin cg` lka

jka ,oky .dxezd on aeig

- "zad`e" zevn z`hazn

.dad`d z` zelble xxerl ick opeazdl

,éðèa æbøzå ézòîL ,äòeîMä äáBè àì ,äpäepax xne` - ¦¥Ÿ¨©§¨¨©§¦©¦§©¦§¦
,owfdíéøéáòî 'ä íò øLà1äázä éðôlîmiyxn mpi` - £¤©©£¦¦¦¦§¥©¥¨

z` ,"cenr"l mrt cer zyblúeëéøàå íéiça õôçä Léàä̈¦¤¨¥©©¦©£¦
"èòî Lc÷î"aL eðéîBìL éLðà ìk ìL íéîézia ly - ¨¦¤¨©§¥§¥¤§¦§¨§©

zqpkd2,,L"ðà ìL äfäezltz iciÎlry ,epnelyÎiyp` - ©¤¤
milltzn x`yd lk mb eciÎlre ,xeaiv gily xeza zekix`a

,mini zekix`e miig mdl `ian `ed - zekix`aì"æø øîàîk3: §©£©©©
ìLíäî ãçàå ,íãà ìL åéîé íéëéøàî íéøác äL,`ed - §Ÿ¨§¨¦©£¦¦¨¨¤¨¨§¤¨¥¤

éøànä.Búlôúa Czekix`a dxeyw zekix`a dltzy ixd - ©©£¦¦§¦¨
.miniBì øLôà éàå ,øúBéa Bì ä÷eçc äòMäL éî íb óàå§©©¦¤©¨¨§¨§¥§¦¤§¨

úøæç ìL äMã÷ úiðò øçà ãò ïézîäì ïôà íeLa§Ÿ¤§©§¦©©©£¦©§ª¨¤£¨©
äfä øeaö-çéìMä,dltza jix`n df dltz lray iptn - ©§¦©¦©¤

àlL Bì áBè áBè àìä£Ÿ¤Ÿ
ì,eëøáe äMã÷ òîL ¦§Ÿ©§ª¨¨§

ìL íäéiçì ãøélî¦¥¥§©¥¤¤
,íéiça íéöôçädl` - ©£¥¦©©¦

lltzdl mivexy
`iand xac ,zekix`a

,miigàðîçø ñðàå§Ÿ¤©£¨¨
déøèt4,qep`d z` - ©§¥

,`ed jexa yecwd xht
`ed ,qep` `edy oeik
`ed ixd - zkll gxken
"dyecw" renyln xeht
- efn dxizie ."ekxa"e
BàéöBî øeaö-çéìMäå§©§¦©¦¦

BúáBç éãérenyl - §¥¨
."ekxa"e "dyecw"äðBòk àeäL òîL elàk ,òîL àlL óà©¤Ÿ¨©§¦¨©¤§¤

,Lnîm`y ,mixacd x`ya enk epi` o`k qep`dy ,ixd - ©¨
o`nk" mpi` la` ,"'ixht `pngx qpe`"y mixac md mpn`

"ciar `lc o`nk `qpe`" - (dyr eli`k) "ciarc5- qpe` -
eli`k df ixd o`k eli`e ,dyr `ly inkdyrgilyy df cvn

,ezaeg ici e`iven xeaivdàúéàãëå`y itk -mi`ven ep §¦§¦¨
àøîba6,éñéðàc úBãOaL íò éab,miqep` mdy -íéàöBéå ©§¨¨©¥©¤©¨©£¦¥§§¦

-çéìMä úøæça dîöò äøNò-äðBîL úlôz úáBç éãé§¥©§¦©§¤¤§¥©§¨©£¨©©§¦©
øeaödpeny" zece` `l` ,"ekxa"e "dyecw" lr xaecn `l - ¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

ä÷ãöä úìåòô ïëìå 'åëå óñëå áäæ úåéîùâ äòôùä
ù"î úàæ úòãåî äðäå .ùîî ïúéà ìçð úìåòô àéä
åùôð ãòá ïúé ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò éë

:ä"á ñ"à íééçä øåàá äøéàäì úé÷ìàä

äðäøùà éðèá æâøúå éúòîù äòåîùä äáåè àì
õôçä ùéàä äáéúä éðôìî íéøéáòî 'ä íò
èòî ùã÷îáù ù"ðà ìë ìù íéîé úåëéøàå íééçá
åéîé íéëéøàî íéøáã äùìù ì"æøàîë ù"ðà ìù äæä
éî íâ óàå .åúìôúá êéøàîä íäî ãçàå íãà ìù
ïéúîäì ïôåà íåùá åì à"àå øúåéá åì ä÷åçã äòùäù
áåè àìä äæä õ"ùä úøæç ìù äùåã÷ úééðò øçà ãò
íäééçì ãøéìî .åëøáå äùåã÷ òåîùì àìù åì áåè
õ"ùäå .äéøèô àðîçø ñðåàå íééçá íéöôçä ìù
àåäù òîù åìéàë òîù àìù óà åúáåç éãé åàéöåî
úåãùáù íò éáâ àøîâá àúéàãëå ùîî äðåòë
úøæçá äîöò ò"åîù úìôú úáåç éãé íéàöåéå éñéðàã
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ד.15. ב, ˘ËÈÏ"‡:16.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:י"ל ואולי בכ"מ. ועד"ז בסוס"י. משא"כ עור" בעד "עור גם הובא סוסט"ז "באגה"ק
זו". בצדקה (גם) כשמדובר רק והובא (כפשטות) בהגבלה צדקה ה"ז - עור בעד (קה"ת,17.עור אדה"ז קודש באגרות נדפס האגרת סיום

צה. ע' ˘ËÈÏ"‡:1.תש"מ) ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ע"ד מדובר שם אשר ולהעיר כד. ב, ש"א ב)˜¯·Â˙ע"פ נה, (שבת זו"ן יחוד ועיכוב ,
וקוב"ה". שכינה יחוד תפלה א.2.- כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז א.6.שו"ע לה, ר"ה
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,dnvr "dxyr.ììëa eëøáe äMã÷ íâå ,Lnî eòîL elàk§¦¨§©¨§©§ª¨¨§¦§¨
i`e qep` `edy iny ,ixd .ezaeg ici e`iven xeaivd gilyy -
Îgilyd e`iven ,"ekxa"e "dyecw" renyl ote` meya el xyt`

mby ixd ,daeg ici xeaiveze`,ezaeg ici xeaivd gily `ivei
mixg` rixtdl el l`e
.zekix`a lltzdln

äeðø÷ç úàæ ,äpäå7ïk , §¦¥Ÿ£©§¨¥
úBøBca íb óà àeä©©©
éîëç ìL íéðBLàøä̈¦¦¤©§¥
,àøîbäå äðLnä©¦§¨§©§¨¨
òá÷ íúøBz äúéäL¤¨§¨¨¨¤©

,íúãBáò øwòåxwir - §¦©£¨¨
,dxez cenil did mzcear

.íúlôz àìåmb ixd - §Ÿ§¦¨¨
dltzd oipr did f`
miig ly oipr zekix`a

.mini zekix`e- ìkîe¦¨
íòtä äzò ïkL- ¤¥©¨©©©

,ep` eppnfaúBáwòa§¦§
ïéàL ,àçéLîcenil - §¦¨¤¥

÷Bvî ,òá÷ eðúøBz¨¥¤©¦
äãBáòä øwòå ,íézòä̈¦¦§¦©¨£¨

àéä àçéLî úBáwòa- §¦§§¦¨¦
zcearõò'a ì"æ ìàèéå íéiç áøä áúkL Bîk ,älôzä©§¦¨§¤¨©¨©©¦¦©©§¥

'íéiç õò éøô'e 'íéiç8,ly onfd ,ep` eppnfa dceard xwiry - ©¦§¦¥©¦
- dltzd zcear `ed ,`giyn zeawrøîçå-ì÷å ïkL-ìkî¦¨¤¥§©¨Ÿ¤
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íéðåùàøä úåøåãá íâ óà àåä ïë äåðø÷ç úàæ äðäå
ø÷éòå òá÷ íúøåú äúéäù àøîâäå äðùîä éîëç ìù
úåá÷òá íòôä äúò ë"ùëîå .íúìôú àìå íúãåáò
ø÷éòå .íéúòä ÷åöî òá÷ åðéúøåú ïéàù àçéùî
å"çøä ù"îë äìôúä àéä àçéùî úåá÷òá äãåáòä
åðéùôð ïúéì ïåëðå éåàøù å"÷å ë"ùëî .ç"òôå ç"òá ì"æ
òãî éðéáîì ùîî äøåú ìù äáåç àéäå äéìò ùîî
íåôì ãç ìë úö÷ úòãä ÷îåòå úåððåáúää úìòåú
é÷åñôá ä"á íå÷î ìù åçáù øåãñá äéìéã àøåòéù
øøåòì äáäàå øöåé ù"÷ éðôìù úåëøá éúùå äøîæã
'éçáì àáì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäàä ïäá
àéä úàæù äîöò ù"÷ úòùá áìä úåìâúäá éåìéâ
'åë êááì ìëá 'åë úáäàå ÷åñôáù äáäàä úåöî
ì"æ í"áîøä ù"îë úåöî â"éøúá äðåùàø úéðîðä
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הרבני 7. לאו"נ ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות  (נדפסה הזקן רבנו של אגרתו להעתיק כדאי הסברה, ליתר
אשר  שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה' האברך על הוקם גבר המפורסם הנגיד
בתורה  רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים משחקים בסוד לעמוד שלא בו נוססה ה' רוח

ה  על שמד גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות עברו עתה אך הימים. כל באמת להם זה והי' יתן ומי תפלה ובגמ"ח
כמ"ש  הימנה למעלה אין אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון כמלאכי קול והרמת תנועה שום ובלי בחפזון דוקא כמותם להתפלל
וגם  וכו' גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"ש כתות בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת ג"ז ואף כנפיהם תרפנה בעמדם
שהיו  הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות. פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם כו' המולה קול כתי' בשרפים
תפלה  האומרים וגם בימינם. ושקר לב רוע כ"א זה אין להם להדמות בדעתם העולה דיתמי יתמי אנן אבל השרת. ממלאכי גדולים
התורה  כל יסוד הוא ומהותה ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח אף כי מימיהם מאורות ראו לא מדרבנן 
שם  את לאהבה המשכלת נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה ותפארתו גדלו להכיר ה' את לדעת
ולאחריה  לפניה ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו מאד ולחפוץ ובתורתו בו לדבקה ה'
להם  נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי הלב כוונת המעורר ובקול מלא בפה
כי  וישכיל יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו הנאמן הלב בשפלות ראשונה בהשקפה
השטן  וע"כ כו' בפיו העם נגש כי יען כמ"ש מלומדה אנשים מצות כ"א באמת ה' לעבוד רגלו ואת ידו את איש ירים לא בלעדה
להפר  ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת דברי כל על וע"כ וד"ל. ביותר עלינו מקטרג
לא  יעשה לא  אשר ארור נאמר אלו כמשארז"ל עולם  עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב תושי' ידיהם תעשינה ולא ערומים מחשבות
התורה  כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר ארור שנאמר עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי'
זלמן  שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני ומגודל כו'. לטהר הבא כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה

נ"י. ברוך פ"ז.8.באאמו"ר התפלה שער סנ"ב.9.פע"ח ה.10.טואו"ח ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בסהמ"צ) "צע"ק
"ראשון א) עג , (ע"ז  חז"ל מל' ולהעיר וכו'). ה' ידיעת ג' אהבה, - ב' יראה, - א' ב: יא, בזח"א ג'. מ"ע היא בטל".¯‡˘ÔÂלהרמב"ם

מ" לכל שרש דאהבה קטן חינוך מתניא שורשולהעיר ובמילא) מל"ת) (שורש דיראה מ"ע גם (כולל המצות".ÏÎע
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

ò"î ç"îø ìëì øå÷îå äùøùå äøåúä éãåñéî àéäù
íúãìåúá ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäà ìò éë
éë ì÷ð ïåáðì úòãå ììë éååéö êééù àì íòáèå
úé÷ìàä ùôðá äðéãåò àéä úøúåñî àéä äáäàäùë
àéä éæà úéðåéçä ùôðì éåìéâ 'éçáì äàáùëå äãáì
ùôð ïëùî íå÷î éìàîù ììçá áìä úåìâúäá
ç"òá íù øëæåîä úåöåöéð øåøéá ïéðò åäæå úéðåéçä
úåá÷òá äãåáòä ø÷éò àéä ïëìù äìôú éáâ ç"òôå
åà àëôäúà 'éçá àåäù 'åë úåöåöéð øøáì àçéùî
òãåðë úé÷ìàä ùôðì úéðåéçä ùôð ìù 'éôëúà
íåé ìëá ùãçúî íãäå 'åë ùôðä àåä íãä éë
äøéãå íéùåáìîî ï÷úðå ìòôúî íâå ïé÷ùîå ïéìëåàî

åãá ë"àùî .'åëúé÷ìàä úåîùð åéäù íéðåùàøä úåø
ãáì ù"÷á òâøë äùòð øåøéáä äéä êøòä éìåãâ

:ì"ãå 'åëå äøö÷á æ"ãñôå äéðôìù úåëøáå

çëåäúàæìå .íéîòô äàî åìéôà êúéîò úà çéëåú
ìå÷á ãåò ÷åòæìî ùéøçäìå ÷ôàúäì ìëåà àì
åñåç ïéùéôð ïéîçøá åëééðéî àúåèîá äùåìç úåðò
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רפ "ב.12. יסוה"ת סי"ב.13.הל ' קה"ת) (הוצאת להה"מ תורה אור לספר בהוספות גם כג.14.וראה יב, יז.1.ראה יט , קדושים
א.2. לא, יח.3.ב"מ לב, תשא - הכתוב ל' ע"פ
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.áåè íåé èåâ
úåãéñçä éëøãå úåãéñçä ãåîéìá äáåè äðùì

.åîúçúå åáúëú
ø"åîàà áúëîî

ç"àãì äðùä ùàø àåä äæä íåéä ,åðì ïúéð åðùôð úåéçå øåàå åðùôð íåìùá äãô øùà âçä . . . åìñë è"é . . .
.ì"æ è"ùòáä úøåú àéä àéäå ,ò"éæ ò"ð ä"ìì÷åöæ íéùåã÷ä åðéúåáà åðìéçðä øùà

åðéúøåú úåéîéðô øåà éåìéâ êéùîäì ,õøà éìò íãàä úàéøáá úéúéîàä äðååëä úåîéìù ,êéùòî úìçú íåéä äæ
õôç 'éçáá äæä íåéá åðááì øéòäì åðéìòå ,äðùä úåììë ìò úéììë äëùîä 'éçáá äæä íåéá êùîð øùà ,äùåã÷ä

.'úé åúøåú úåéîéðô øåàá åðùôð øéàéù ,åðááì úãå÷ð úúéîàá éîöòå éîéðô ïåöøå
øéàéù ä"á ñ"àåà úåîöòå úåéîéðô 'éçáî 'ä úåöîå 'ä úøåú úåéîéðôå ÷îåò 'éçá êéùîäì ,'ä êéúàø÷ íé÷îòîî
ìë åðúàî ùøâì ,ãáì 'úé åéìà åéäé ('åë úåèùôúääå íöòä ,åðéúåàéöî ìë ì"ø) åðéúåîöò ìë øùà ,åðùôð úåéîéðôá
íìåò éðéðòá ïäå ,ö"îåúå äìôú åðééä äãåáòá ïä) åðéðéðòå åðéúåéùò ìë à"ë ,úåéòáèä úåãîäî äðåâîå äòø äãî
åðçðéå åðéìò íçøé íéîçøä áà ú"éùäå ,'åë 'ä õôç øùà íéîù íùì úéúéîà äðååëá åéäé (óåâä íåé÷ì íéçøëåîä

. . . åîéðô åæçé øùé äøùéäå äáåèä êøãá

ì"æø øîàîk äöeòéä äöò úàæì12úaL øîBMä ìk : §Ÿ¥¨©§¨§©£©©©¨©¥©¨
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יג.4. יא, עקב עה"פ ספרי א. ב, ˘ËÈÏ"‡:5.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"פ - רגליו' '"לפשוט תפז): ס"ע ביאורים לקוטי (בספר
'חוטפין  תשסט: בלק בפרש"י) (הובא יל"ש א) (קלג, חולין ראה - 'החוטף' סנ"ג), או"ח בב"י (הובא תנ סי' ח"א הרשב"א שו"ת ל'

ל  הכוונה אולי - 'אפרתי' כו'".·'ק"ש'. בקודשיא חולק פליג מיוחס, א): א, (ש"א ברד"ק הובאו בזה שיחות 6.הפי' לקוטי ראה
.415 ע' ז.7.חכ"ג ו, וארא - הכתוב ˘ËÈÏ"‡:8.ל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כה לא, תהלים - הכתוב ‡„ÂÓ"¯9."ל' ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘מוסיף אחר ובמקום בזה". נזהרין ראיתי לאחרי ‰¯·È:"לא השבת ביום זה קאפיטל לומר נהוג מקומות בכמה אשר "ולהעיר
ז"ל)". אאמו"ר נוהג הי' (וכן מנחה 10.48.תפלת ע' תש"ד השיחות ספר
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úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר

מוהר"ר הותיק àðëùהמופלג íåìù
הותיק çðבמוהר"ר המופלג  הרבני  וה"ה 
ìàåîùéåìäבמהור"ר éëãøîמוהר"ר 

הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים

שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד לפ "ק.åðéúåãôזאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçéúåàøá õøàä éðô øéàú íãà

ùã÷ éãéïåàâä áøä øáçîä
åéðòå ãéñç øåäèå ùåã÷ íé÷ìà ùéà

úáùá áùåé åéøúñî äìâð øáëî øùà

אצל åðéáøåתחכמוני åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééç ישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

ז.6. ה, באספקלריא 7.ב"ר נסתכלו הנביאים ("כל רבינו משה חידוש ב מט, יבמות ראה - המאירה דאספקלריא החידוש וכידוע
פרק  ח"ב ובמו"נ פ"ז  התורה יסודי הל ' ברמב"ם בזה רבינו משה מעלת וכמבואר המאירה"). באספקלריא נסתכל משה מאירה, שאינה

- ז. יסוד חלק, לפ' בהקדמתו המשניות ובפי' ˘ËÈÏ"‡.ל"ה. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8 הרבי של אביו הזקן, רבנו של חתנו היה הראשון
משקלוב. המדפיס הורביץ. מרדכי ר' והשני, צדק"; מד.9.ה"צמח מא, בראשית הכתוב כלשון
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úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר

מוהר"ר הותיק àðëùהמופלג íåìù
הותיק çðבמוהר"ר המופלג  הרבני וה"ה
ìàåîùéåìäבמהור"ר éëãøîמוהר"ר 

הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים

שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד לפ "ק.åðéúåãôזאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçéúåàøá õøàä éðô øéàú íãà

ùã÷ éãéïåàâä áøä øáçîä
éðòå ãéñç øåäèå ùåã÷ íé÷ìà ùéàå

úáùá áùåé åéøúñî äìâð øáëî øùà

ìöà éðåîëçúåðéáøå åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééçישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

.10ÈÏÂ‡Âוצ"ל כאן, יש המעתיק -"È·˙Îהשמטת הקודמת כבהסכמה - ˘ËÈÏ"‡.ידי" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.11 שמואל הכתוב לשון
ח. כג, רבי,12.ב בית ראה הנ"ל. ספר הוא - לספר מהצ"צ הסכמה כתיבת גדול: הכי להחידוש הטעם שזהו וי"ל הגנוז". "אור בעהמ"ס

נד. פרק הרב תולדות
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áúk,owfd epax -ìetìt ¯ íéøîà éèewì øôqä Bøaç úòa ¨©§¥¦§©¥¤¦¥£¨¦¦§

'íéiç õò éøô'e 'íéiç õò'å øäæ éøîàî ìò ÷îò ïeiòå§¦¨Ÿ©©©§¥Ÿ©§¥©¦§¦¥©¦
íáMéî Búðéaî çeøáe ,äæ úà äæ íéøúBñk íéàøpLepax - ¤¦§¦§§¦¤¤¤§©¦¦¨§©§¨

,owfd,íéøîà éèewìa áúkL åéðôBà ìò øeac ìkdfy ixd - ¨¦©§¨¤¨©§¦¥£¨¦
- "mixn` ihewl" xtql zexiyi rbepïBëðå éeàøL eðéàø Bàø̈¨¦¤¨§¨

íøaçìcgi mqitcdl -úøbà'å 'íéøîà éèewì' øôñ íò §©§¨¦¥¤¦¥£¨¦§¦¤¤
.ì"æ eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà úMã÷ ãBák ìL 'äáeLzä©§¨¤§§ª©£¥¨¦¥§©¥©

,úàæì éà,okl -eðàa ¦§Ÿ¨
aø àãeb ìéèäìä- §¨¦¨©¨

,lecb xeqi`éeãép úøæâe§¥©¦
¯ ïðaøc àzîL íøç¥¤©§¨§©¨¨

,àúåñà dì úéìc- §¥¨¨§¨¨
i`y) d`etx dl oi`y

,(dxizdl xyt`àlL¤Ÿ
Bãé úà Léà íéøé̈¦¦¤¨

ñétãäì,xtqd z` - §©§¦
íúéðáúkihewl" - §©§¦¨

"ycewd zxb`"e "mixn`
,cgiCLî äæ àìa äæ Bà¤§Ÿ¤¤¤

íBiî íéðL äMîç£¦¨¨¦¦
ähîìc15àc ïBâk íøa . ¦§©¨§¨§¨

éøö,éòBãBàì Cz`f wx - ¨¦§¥
,ricedl epilr
eôñ íéaøä eðéúBðBòaL¤©£¥¨©¦¨
äLBãwä Bãé éáúk enz©¦§¥¨©§¨
eéä øLà Bîöòa§©§£¤¨
øñç àì ìBãb ÷ec÷ãa§¦§¨Ÿ¨¥
àìå ,úçà úBà øúé àìå§Ÿ¨¥©©§Ÿ
èònä äæ íà-ék øàLð¦§¨¦¦¤©§©
eè÷ìð øLà äaøäî¥©§¥£¤¦§§
úB÷zòäî ãçàì ãçà¤¨§¤¨¥©§¨
ìöà íéøfôîä©§ª¨¦¥¤
àönä íàå ,íéãéîìzä©©§¦¦§¦¦¨¥
,úeòè äæéà àönz¦¨¥¥¤¨
àöné ,ïéáé éî úBàéâL§¦¦¨¦¦¨¥

,øôBñ úeòhî çëeîc úeòhäz` eqitcd epnn azkdn - ©¨§¨¦¨¥
,xtqdäðekäå,oiprd ly -:äøeøa äéäz §©©¨¨¦§¤§¨

íeàðøòa ácãéñçä ïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §Ÿ¤¤£¥¨¦¥§©¥©¨¤¨¦
àðaøå àðøî ìàøNé LBã÷16ïîìæ øBàéðLBúîLð ,ì"æ §¦§¨¥¨¨¨§©¨¨§¥©§¨©¦§¨
.íéîBøî éæðâa.(irvn`d iaxd) §¦§¥§¦

íeàðeíäøáà íéiçïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §©¦©§¨¨¤£¥¨¦¥§©¥©¨
ñçäàðaøå àðøî ãéïîìæ øBàéðLéæðâa BúîLð ,ì"öæ ¤¨¦¨¨¨§©¨¨§¥©§¨©©¦§¨§¦§¥

.íéîBøî§¦
íeàðeäLîãéñçä ïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §¤¤£¥¨¦¥§©¥©¨¤¨¦

ïîìæ øBàéðL.íéîBøî éæðâa BúîLð ,ì"æ §¥©§¨©¦§¨§¦§¥§¦
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úîëñä
.ò"ð ì''æ øáçîä ïåàâä éðá 'éù íéðáøä

úåéäùáëî ìò úåìòäì àðîøäå úåùø ïúéì åðéìöà íëñåäù
íé÷ìà éøáã úîàå øùåé éøáã áåúë é"ðáì ïåøëæì ñåôãä
åðåùìå åîöòá äùåã÷ä åãé áúëá íéáåúë ì''æ ø''åî à"à ìù íééç
ïáø÷ì úåááìä åáéäìé úåøòåá ùà éìçâë åéøáã ìëù ùåã÷ä
úøâà åéä íáåøù åàø÷ð ùã÷ä úøâà íùáå .íéîùáù ïäéáàì
øùà äùòîäå äá åëìé êøãä 'ä íòì úåøåäì ÷"ë úàî çåìù
íéøîà éèå÷ì 'ñá íéðåéö åì áéöä úåîå÷î äîëáù úîçîå ïåùòé
øáã ìéáùá íâ äîå à"îá íéøéùòå ãçà íå÷îá íééðò ú"ãå åìù
åøáéç úòá áúë øùà íé÷øô äæéà ìò ïåøçà ñøèðå÷ åá ùãçúðù
íéàøðù ç"òôå ç"òå øäæ éøîàî ìò ÷åîò ïåéòå ìåôìô à"÷ì 'ñä
áúëù åéðôåà ìò øåáéã ìë íáùéî åúðéáî çåøáå æ"àæ íéøúåñë
íéøîà éèå÷ì øôñ íò íøáçì ïåëðå éåàøù åðéàø åàø à"÷ìá
äáø àãåâ ìéèäì åðàá úàæì éà .ì''æ ø"åî à"à ÷"ë ìù ú"äâàå
åãé úà ùéà íéøé àìù àúååñà äì úéìã ïðáøã ù''çð úøæâå
äèîìã íåéî íéðù äùîç êùî äæ àìá äæ åà íúéðáúë ñéôãäì
äùåã÷ä åãé éáúë åîú åôñ ä"åòáù éòåãåàì êéøö àã ïåâë íøá
øàùð àìå 'à úåà øúé àìå øñç àì ìåãâ ÷åã÷ãá åéä øùà åîöòá
íéøæåôîä úå÷úòäî ãçàì ãçà åè÷ìð øùà äáøäî èòîä äæ à"ë
ïéáé éî úåàéâù úåòè äæéà àöîú àöîä íàå íéãéîìúä ìöà

:äøåøá äéäú äðååëäå øôåñ úåòèî çëåîã úåòèä àöîé

íåàðøòá áåãìàøùé ùåã÷ ãéñçä ïåàâä ø"åî à"àá
àðáøå àðøîïîìæ øåàéðù.î"âáð ì''æ
íåàðåíäøáà íééçàðøî ãéñçä ïåàâä ø"åî à"àá

àðáøåïîìæ øåàéðù.î"âáð ì''öæ
íåàðåäùîãéñçä ïåàâä ø"åî à"àáøåàéðù

ïîìæ.î"âáð ì''æ
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כנחל.13. וצדקה ד"ה קו"א כט, (כה?), כ, יח, יז, ו, ה, ג, ב.14.בסימנים: יד, כריתות אלא, ד"ה בתוס' ומובא ח. ג, ר"ה ירושלמי ראה

לפ"ק".15. תקע"ד אייר כ"ב ה' יום "היום ההסכמה: בסיום בא תקע"ד) (שקלאוו הראשונה ˘ËÈÏ"‡:16.בהוצאה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
הוצאות  ע"פ - שלפניו מהחתימה תיבות ב' משמיט אחד וכל בניו, שבחתימות אדה"ז שבתוארי השינוי על שיעירו מצאתי לא לע"ע
הוא  אדה"ז שדוקא - מדגיש ולכן ישראל, קדוש ( - מעם ומורם (נשיא הא' החותם הי' ההסכמה חתימת בזמן י"ל: ואולי ואילך. דתר"ס
אז  הי' - הג' החותם ורבנא"; "מרנא הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן - ורבנא" "מרנא - ופוסק רב אז הי' - הב' החותם ישראל"; "קדוש
הב' שבחתימה ב"זצ "ל" - "צדיק" הוספת החסיד". "הגאון הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן נשיאינו) רבותינו בסיפורי (כידוע וחסיד גאון



elqkקי 'k iyiy mei Ð dncwd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ' שישי יום
הקדמה  ,6 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...è÷ìîä úîã÷ä,c 'nr cr:'åâå äìòá

èwìîä úîc÷ä©§¨©©§©¥
ihewl" - "`ipz"d xtql `xew ,ezepzeepr lceba ,owfd epax
z`e ,mipipr ly ,"mixteq itne mixtq itn" ,sqe` ,"mixn`

zncwd"k oiivn `ed ef ezncwd"hwlnd.úøbà àéäå§¦¦¤¤
éLðà úeììëì äçeìMä©§¨¦§¨©§¥

,eðîBìLlk l` - §¥
,miciqgdíøeö íøîLé¦§§¥¨

í÷fçéå1: ¦©§¥
,àø÷à íéLéà íëéìà£¥¤¦¦¤§¨
÷ãö éôãBø éìà eòîL¦§¥©§¥¤¤
òîLéå ,'ä éLwáî§©§¥§¦§©
ìBãbîì íé÷ìà íëéìà£¥¤¡Ÿ¦§¦¨

,ïè÷ ãòåilra ilecbn - §©¨¨
cr ,'d zceara dbixcnd
mizegp mdy dl`l

,dbixcnaéLðà ìk̈©§¥
eðúðéãîc eðîBìL§¥¦§¦¨¥
ìò Léà ,dlL úBëeîñe§¤¨¦©

ì àBáé BîB÷îíBìL §¨§¨
çöð íìBòä ãò íéiçå§©¦©¨¨¤©
éäé ïk ïîà ,ãòå äìñ¤¨¨¤¨¥¥§¦

:ïBöø̈
ék ,úàæ úòãeî äpä¦¥©©Ÿ¦
éLðéàc éîeôa àìâøî̈§§¨§¥§¦§¥

,øîàì eðîBìL éLðà ìëaepinely iyp` ita libxy reci - §¨©§¥§¥¥Ÿ
,xneläàéø÷e äiàøì øñeî éøác úòéîL äîBc dðéà ék¦¥¨¨§¦©¦§¥¨¦§¦¨§¦¨

,íéøôqa,mixtq jezn zexxerzde xqen ipipra d`ixwdy - ©§¨¦
dfy itk ,zlrez dze` d`ian dppi` ,mlek liaya eazkpy
.xacnd ly eitn iyi` ote`a mipipr mze` mirney xy`k

àøBwäL,mixtqa -úâOä éôìe Bzòãå Bkøc éôì àøB÷ ¤©¥¥§¦©§§©§§¦©¨©
Bzòãå BìëN íàå ,íL àeä øLàa BìëN úñéôúe§¦©¦§©£¤¨§¦¦§§©§
ìBëé éL÷a ,'ä úãBáòa eëläúé äëLçáe íéìaìáî§ª§¨¦©£¥¨¦§©¨©£©§¦¨
÷Búî ék óà ,íéøôqa æeðbä áBè-ék øBàä úà úBàøì¦§¤¨¦©¨©§¨¦©¦¨

øBàä,mixtqa dxeyd -ðéòì.Lôpì àtøîe íéiptn ,j` - ¨¨¥©¦©§¥©¤¤
,'d zcear ly mipipra dlit`a yynn `ede lalean elkyy
.eytpl `txn `iadl jixve lekiy xe`d z` d`ex `ed oi`
(` :mibeq ipya miwelg xqend ixtqy ,owfd epax xiaqn oldl

z` aizkn iyep`d lkydy ,iyep` lky it lr miepad mixtq
lkl mieey dl` mixtq oi`y xacd xexae .zecnde xqend ipipr
ixyt` okle ,mlkyae mzrca mieey mpi` mc` ipa ixdy ,cg`
ipyae ,zelrtzde zexxerzd cg` lr rityi oipr eze`y xacd
miiepad mixtq (a .`l -
,l"fx iyxcn lr
ly mipipr mzeiday
zekiiy mdl yi ,dxez

llk,l`xyin cg`
e`) oipr mda yi `linne
zekiiy el yiy (mipipr

zcgeineil`didiy ,
lrtzdl ezlekia
epax ,mxa .xxerzdle
mixtqa mby ,xiaqn owfd

dl``l (ipyd beqdn)
z` xikdl dkef cg` lk
z` helwle ,ihxtd enewn
zekiiy el yiy dn
oeylae .eil` zcgein

:owfd epax,ïéc ïî øáe- ©¦¥
llbay ,dfn uege
,dnecke elkya lealad
z` ze`xl ezlekia oi`

,mixtqa "aeh ik xe`"däàøiä éøôñ äpä,xqend ixtq - ¦¥¦§¥©¦§¨
ék ,Lôð ìëì ïéåL ïðéà éàcåa éLBðà ìëN ét-ìò íééeðaä©§¦©¦¥¤¡¦§©©¥¨¨¦§¨¤¤¦
ìòtúî äæ íãà ìëN ïéàå ,úBåL úBòcäå íéìëOä ìk ïéà¥¨©§¨¦§©¥¨§¥¥¤¨¨¤¦§¨¥
Bîëe ,Bøáç ìëN øøBòúîe ìòtúnM änî øøBòúîe¦§¥¦©¤¦§¨¥¦§¥¥¤£¥§

ì"æø eøîàL2éabl xywa -íéML ìò íéæøä íëç úkøa ¤¨§©©©¥¦§©£©¨¨¦©¦¦
,ìàøNiî àBaø,l`xyin sl` ze`n yy mi`exy drya - ¦¦¦§¨¥

mkgd `edy d"awd z` mikxan - "mifxd mkg jexa" jxal yi
,sl`d ze`n yy lk ly mdizeceq rceiyíäéúBòc ïéàL- ¤¥¥¥¤

,mdizeybxe mzpadeáúkL Bîëe ,'eëå Bæì Bæ úBîBc¨§§¤¨©
íL 'úBîçìn'a ì"æ ï"aîøä3òLBäé éab 'éøôq'ä Leøôa ¨©§©©©¦§¨¨§¥©¦§¦©¥§ª©

Ba øîàpL4did `edy -,"Ba çeø øLà Léà"yxtne - ¤¤¡©¦£¤©
:`id "ea gex"a dpeekdy "ixtq"dìL Bçeø ãâð CBìäì ìBëiL¤¨©£¤¤¤

'eëå ãçàå ãçà ìk5äàøiä éøôña elôà àlà .ixtq - ¨¤¨§¤¨§¤¨£¦§¦§¥©¦§¨
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è÷ìîä úîã÷ä
:å"öé åðéîåìù éùðà úåììëì äçåìùä úøâà àéäå

íëéìàòîùéå 'ä éù÷áî ÷ãö éôãåø éìà åòîù àø÷à íéùéà
åðéúðéãîã ù"ðà ìë ïè÷ ãòå ìåãâîì íé÷ìà íëéìà
íìåòä ãò íééçå íåìùì àåáé åîå÷î ìò ùéà äìù úåëåîñå

:ø"éëà å"ñð
äðäéë øîàì ù"ðà ìëá éùðéàã éîåôá àìâøî éë úàæ úòãåî

íéøôñá äàéø÷å äééàøì øñåî éøáã úòéîù äîåã äðéà
åìëù úñéôúå úâùä éôìå åúòãå åëøã éôì àøå÷ àøå÷äù
åëìäúé äëéùçáå íéìáìåáî åúòãå åìëù íàå íù àåä øùàá
æåðâä áåè éë øåàä úà úåàøì ìåëé éùå÷á 'ä úãåáòá
ïéã ïî øáå ùôðì àôøîå íéðéòì øåàä ÷åúî éë óà íéøôñá
ïéåù ïðéà éàãååá éùåðà ìëù ô"ò íééåðáä äàøéä éøôñ äðä
íãà ìëù ïéàå úååù úåòãäå íéìëùä ìë ïéà éë ùôð ìëì
ì"æøàù åîëå åøéáç ìëù ìòôúîù äîî øøåòúîå ìòôúî äæ
ïéàù ìàøùéî àåáéø íéùù ìò íéæøä íëç úëøá éáâ
íù úåîçìîá ì"æ ï"áîøä ù"îëå 'åëå åæì åæ úåîåã íäéúåòã
ìåëéù åá çåø øùà ùéà åá øîàðù òùåäé éáâ éøôñä ùåøéôá
éøôñá åìéôà àìà .'åëå ãçàå ãçà ìë ìù åçåø ãâð êåìäì
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וכו'. עצמו בעיני ושפלות בעניוות שלו, בצדקות מצויין שהי' הידוע ע"פ - הנ"ל ע"ד ג"כ י"ל הדפוסים) ושאר בהכת"י הוא כן (באם -
מתפלת1. ולהעיר בו. כיוצא או וגואלנו, צורנו ישמרם י"ל קומה"ˆÂ¯או לכן·ÊÚ¯˙ישראל אולי - "...Î"‚ שיכלול בכדי בר"ת הוא

- הברכות. ˘ËÈÏ"‡.כל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.2.א נח, הנזכרת.3.ברכות הגמרא שעל הרי"ף יח.4.על כז, הפירוש 5.במדבר עצם את
נגד  להלוך "שיוכל שם אומר שהוא הפסוק, על מרש"י גם להביא הזקן רבנו היה יכול ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיכול

כזה, גדול חכם שישנו שם מבאר שהרמב"ן מפני הוא מהרמב"ן, זאת מביא שהוא ומה ואחד"; אחד כל של ÂÓˆÚרוחו ‡Â‰˘ כולל
ברי' הונא ור' פפא רב על הרזים" "חכם ברכת את איקא דר' ברי' חנינא ר' בירך שלכן הרבוא; ששים כל של דעותיהם את בתוכו
רבוא. ששים של דיעותיהם בתוכם נושאים שהם בהם, והכיר ראה חנינא ר' שכן, מישראל, רבוא ששים על שמברכים כפי יהושע, דר'
שאין  דוקא רבוא ששים על אלא זו ברכה לברך שלא - להלכה - הרמב"ן אומר ולכן בשני, זאת שמכיר כזה להיות צריך זה אך



קיי elqk 'k iyiy mei Ð dncwd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,xqendì"æç éLøãî Lã÷ éøøäa íúBãBñé øLàçeø øLà £¤§¨§©§¥Ÿ¤¦§§¥£©£¤©
Búlîe ,ía øac 'ä,d"awd ly -ì ìòíðBL6mdilre - ¦¤¨¦¨©§¨

,dl` xqen ixtq miiepaéøa-àLãe÷å àúéøBàåàlk àeä-C §©§¨§§¨§¦ª¨
,ãç;cg` xac md d"awde dxezd -àBaø íéML ìëå ©§¨¦¦¦

ìàøNé úeììk§¨¦§¨¥
íäéèøôe7õBöéð ãò- §¨¥¤©¦

lyéúeçôe íélwaL ì÷©¤©©¦§¥
éða eðnòaL Cøòä̈¤¤¤§©¥§¥
ïàøM÷úî eälk ìàøNé¦§¨¥ª§¦§©§¨

,àúéøBàadl` lk - §©§¨
,dxeza mixywzn
úøM÷îä àéä àúéøBàå§©§¨¦©§©¤¤
òãBpk ä"á÷äì ïúBà¨©©¨

LBãwä øäfa8,- ©Ÿ©©¨
zllek xak ixd dxezde
elkyl rbepy dn dkeza
cg` lk ly ezrcle

- l`xyinCøc äæ éøä£¥¤¤¤
.ìàøNé úeììëì úeììk§¨¦§¨¦§¨¥
df xac ixd mewnÎlkn -
dptend illk oipr `ed

.elek llkläðzpL óàå§©¤¦§¨
ììëa Løcì äøBzä©¨¦¨¥¦§¨

ôeúLøLnä ìàøNiî úéèøt Lôð ìëì úeèøt éèøôe èø §¨§¨¥§¨§¨¤¤§¨¦¦¦§¨¥©ª§¤¤
,dallk ly mipiprd wx `l mpyi dxezay ixd ,dxeza - ¨

xqend ixtqe ,cgeina l`xyin cg` lk ly `l` ,l`xyi
mipiprd mb mkeza millek ,dxezay l"fx iyxcn lr miiepad

- ?cegl icedi lkl mirbepd miihxtdäëBæ íãà ìk ïéà éøä£¥¥¨¨¨¤
:äøBzaL éèøtä BîB÷î øékî úBéäìcenll ji` zrcl - ¦§©¦§©§¨¦¤©¨

mirbepd zexxerzd ipipre 'd zceara ze`xedd z`eil`
.hxtaeðéðáìe eðì úBìâpä øzäå øeqà úBëìäa óà ,äpäå9 §¦¥©§¦§¦§¤¥©¦§¨§¨¥

ìà äöwä ïî íéàøBîàå íéàpz ú÷ìçî eðéàø eðàöî̈¨¨¦©£Ÿ¤©¨¦§¨¨¦¦©¨¤¤
,Lnî äöwädfe xqe` df - ipydn jtidd xne` cg`y - ©¨¤©¨
,dnecke xizníéiç íéäìà éøác elàå elàå10ìíéaø ïBL §¥§¥¦§¥¡Ÿ¦©¦§©¦

,miax oeyl `edy miig miwl` `l` ,ig dwl` `l -íL ìò©¥
úB÷ìçpä ìàøNé úBîLðì íéiçä øB÷î,l`xyi zenyp - §©©¦§¦§¦§¨¥©¤§¨

,mxewna mb xacd jk `linneì ììk CøcìLïéîé ,ïée÷ äL ¤¤§¨¦§Ÿ¨©¦¨¦
íäL ,òöîàå ìàîNe:md ,dl` miew dyly -ãñçew - §Ÿ§¤§©¤¥¤¤

,oinidäøeáâe,l`nyd ew -,'eëå`edy zx`tz ,xnelk - §¨§
.irvn`d ewdïk íb ïúâäðä ãñç úcnî ïLøML úBîLðe§¨¤¨§¨¦¦©¤¤©§¨¨¨©¥

'eë ì÷äì ãñç étìk úBhäìlkeiy ick xacd z` xizdl - §©§©¥¤¤§¨¥
zenypa xac eze`e ;cqg ly oipr `edy ,dyecwl zelrl

,'eke dxeabd zcnn oyxyy,òãBpkx`an owfd epaxy itk - ©¨
exhextaaexl i`nyÎzia okly ,bi oniq "ycwd zxb`"a h

miliwn lldÎziae ,dxeabd zcnn myxeyy iptn ,mixingn
zeid ,`l` ;cqgd zcnn myxeyy iptn ,mixwnd aexa
mb dkeza zllek cqgy jk ,zellkzda lkd dyecway
mda mixwn mpyi okl ,cqg mb dkeza zllek dxeabe ,dxeab
Îziae miliwn i`nyÎzia
m` ixd - .mixingn lld
ly mipipra xacd jk
xyt`y ,dxezc dlbp
zwelgn didzy xacd
"dvwd l` dvwd on"
wqt zpwqn zwqda

- dxezdn dkldd-ìëå§¨
øîçå-ì÷å ïkL- ¤¥§©¨Ÿ¤

mdy mipipraúBøzñpäa§©¦§¨
ïeðéàc eðéäìà 'äì©¡Ÿ¥§¦

eîéçøe eìéçcmdy - §¦§¦
,dad`e d`xiàçBîác¦§¨

ãçå ãç ìëc àaìå§¦¨§¨©§©
déìéc àøeòéL íeôì- §¦¨¦¥

eale egena mi`haznd
itl cg`e cg` lk ly

,exeriyäî íeôì§©
,déaìa øòLîcitl - ¦§©¥§¦¥

xi`z ekxc ,eala "xry" gzete ,eala xryn `edy dn
.eala genay dbyddLBãwä øäfa áeúkL Bîk11ìò §¤¨©Ÿ©©¨©

÷eñt12:'Bâå dìòa íéøòMa òãBð"dlra"y yxtn xdefd - ¨¨©§¨¦©§¨§
rciiz` rcep" `ede ,l`xyi zqpk ly 'lra'd ,d"awd epiid
dn itl ,"mixrya" ;ea miwaczne reci dyrp `ed - ,"wacz`e
itle ,dbydae lkya (dxryd oeyln "mixrya") mixryny
z` helwl ick ala migzety (xry oeyln "mixrya") xryd
,yecwd xdefd ixacn xxazn miptÎlkÎlr .gendn dbydd
lka md ,d"awda zewiac ly ,d`xie dad` ly mipiprdy
"mixry" :my xdefa iyily yexit edf) ihxtd exeriy itl cg`
,'d zad`e 'd z`xi ipipr lr xaecnyke - (xeriy oeyln
dpi`"y (y"p`) miciqgd oia ze`hazdd dxe`kl zwcven
ixac iaxdn mirneyy dn dnec epi`y ,"di`xl driny dnec
mi`xewe mi`exy dnl 'd zceara zekxcde zexxerzd
("`ipz"d xtqa) xtqa o`k qipkn owfd epax eli`e - mixtqa
?'d z`xie 'd zad` ly ziniptd dceara zekxcde ze`xed
,"iixikne iircei"a o`k xaecny ,oldl xiaqn owfd epax la`
eze` mil`ey eidy dl` ,owfd epax z` exikde erciy dl`a
dpeekdy ,miyxtn miciqg ;'d zcear ipipra zevr "zecigi"a

rcei owfd epaxy dl` lr ok mb `idmze`xiknemze`jkae ,
xtq z` dpcnlze zecnel ,ecnly zenypd lk zellkp
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äîã÷ä
'ä çåø øùà ì"æç éùøãî ùãå÷ éøøäá íúåãåñé øùà äàøéä
ìëå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàå íðåùì ìò åúìîå íá øáã
íéì÷áù ì÷ õåöéð ãò íäéèøôå ìàøùé úåììë àåáø íéùù
àúééøåàá ïàøù÷úî åäìåë ìàøùé éðá åðéîòáù êøòä éúåçôå
äæ éøä ÷"äæá òãåðë ä"á÷äì ïúåà úøù÷îä àéä àúééøåàå
ììëá ùøãéì äøåúä äðúéðù óàå ìàøùé úåììëì úåììë êøã
äá úùøùåîä ìàøùéî úéèøô ùôð ìëì úåèøô éèøôå èøôå
:äøåúáù éèøôä åîå÷î øéëî úåéäì äëåæ íãà ìë ïéà éøä
åðéàø åðàöî åðéðáìå åðì úåìâðä øúéäå øåñéà úåëìäá óà äðäå
åìàå ùîî äö÷ä ìà äö÷ä ïî íéàøåîàå íéàðú ú÷åìçî
íééçä øå÷î íù ìò íéáø ïåùì íééç íéäìà éøáã åìàå
ìàîùå ïéîé ïéå÷ äùìùì ììë êøã úå÷ìçðä ìàøùé úåîùðì
ãñç úãîî ïùøùù úåîùðå 'åëå äøåáâå ãñç íäù òöîàå
å"÷å ù"ëå òãåðë 'åë ì÷äì ãñç éôìë úåèäì ïë íâ ïúâäðä
ìëã àáìå àçåîáã åîéçøå åìéçã ïåðéàã åðéäìà 'äì úåøúñðäá
ù"îë äéáéìá øòùîã äî íåôì äéìéã àøåòéù íåôì ãçå ãç

:'åâå äìòá íéøòùá òãåð ÷åñô ìò ÷"äæá
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רואים  להלן) הזקן רבנו של (כלשונו ומכיריי" "יודעיי שהם וחסידים, - כזה מקרה שישנו מסתבר מהרמב"ן עכ"פ שוות. דיעותיהם
של  מ"רוחו בתוכו כולל הוא כללית נשמה בהיותו שכן, ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל זה שהוא הזקן ברבנו ומכירים

ואחד". אחד ב.6.כל כג, ב שמואל הכתוב לשון פי א.7.על מח, - פל"ו  תניא פי ב.8.על עג, ג', דברים 9.חלק הפסוק לשון פי על
וגו'. ולבנינו לנו והנגלות אלקינו לה' "הנסתרות כח: ב.10.כט, יג, וע"ב.11.עירובין ע"א ק"ג א' כג.12.חלק לא, משלי
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כסלו  כ"א קודש שבת יום
,c 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééòãåéá êà,8 'nr cr.ì"ðä íéøîà

azk mliayae ,owfd epax xikde rci dl` lk z` - "`ipz"d
mlek md eqpkp eli`k ,'d zceara ze`xede zevr df xtqa

xne` ocrÎeznyp a"yxd iaxdy itke ;"zecigi"l eil`13:
:owfd epax oeylae .owfd epax mr xacl ernyn `ipzd cenil

,àðéîà÷ éøékîe éòãBéa Càip`y dl` zece` xacn ip` - ©§§©©¦©¨£¦¨
,owfd epax xne` - mxikne mze` rceiãçàå ãçà ìk íä¥¨¤¨§¤¨

dlL úBëeîñe eðéúðéãîaL eðîBìL éLðàîzekenqde - ¥©§¥§¥¤¦§¦¨¥§¤¨
,epzpicnleðéðéa éeöî äaéç ìL øeacä äéä øLà- £¤¨¨©¦¤¦¨¨¥¥

owfd epax l` mqpkida
,"zecigi"lìk éðôì eléâå§¦§¨©¨

íçîe íaì úBîeìòz©£¦¨Ÿ¨
äéeìzä 'ä úãBáòa©£©©§¨
éúlî óhz íäéìà ,ála©¥£¥¤¦Ÿ¦¨¦

ìeøôBñ èò éðBL14 §¦¥¥
elà íéñøèðe÷aly - §§§¥¦¥

,"`ipz"d xtqíéàø÷pä©¦§¨¦
,'íéøîà éèewì' íLa§¥¦¥£¨¦
íéøôñ étî íéèwìî§ª¨¦¦¦§¨¦
éLBã÷ íéøôBñ étîe¦¦§¦§¥

ïãò íúîLð ïBéìòitk - ¤§¦§¨¨¥¤
sc" z` epcnla epxkfdy
,miciqg mixne` ,"xryd
ixtql dpeekd "mixtq"ay
ixtqe yecwd d"lyd
(b`xtn) l"xdn
lr dpeekd "mixteq"ae
axde aehÎmyÎlrad
,yhixfnn cibnd
,eðìöà íéîñøôîä©§ª§¨¦¤§¥
ïéæîøð íäî úö÷e§¨¥¤¦§¨¦

ïéîékçìwlg - §©¦¦
iptl mifnexn "mixn`"dn
mdl icy dl` ,minkgd

ic" fnxa,"`finxa oinikgleðéúBaøî Lãwä úBøbàa§¦§©Ÿ¤¥©¥
,ïîà eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz Lãwä õøàaLepax - ¤§¤¤©Ÿ¤¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥

iax z` hxtae ,cibnd axd icinlz ipwfn dnkl `xw owfd
;ely miiaxd ,"epizeax" mya ,wqahien lcprn mgpníúö÷e§¨¨

,eðnò ät íúBéäa LBãwä íäétî ézòîLmziilr iptl - ¨©§¦¦¦¤©¨¦§¨Ÿ¦¨
,l`xyi ux`løLà úBaø úBìàL ìò úBáeLz ïä ílëå§ª¨¥§©§¥©£¤

ãçà ìk ãéîz eðúðéãîc eðîBìL éLðà ìk äöòa ïéìàBL£¦§¥¨¨©§¥§¥¦§¦¨¥¨¦¨¤¨
Bkøò éôì,'d zceara eavne -ìúéL,zzl -íLôða úBöò §¦¤§¨¦¥§©§¨

ãBò àîøb ïîfä ïéà ék úBéäì ,'ä úãBáòaonfd oi` - ©£©¦§¦¥©§©§¨¨
,cer dyxn,úeèøôa BúìàL ìò ãçàå ãçà ìëì áéLäì§¨¦§¨¤¨§¤¨©§¥¨¦§¨

ìk ìò úBáeLzä ìk ézîLø ïk ìò ,äéeöî äçëMä íâå§©©¦§¨§¨©¥¨©§¦¨©§©¨
ïBøkæì ãçàå ãçà ìëì úBéäì úBàì úøîLîì úBìàMä©§¥§¦§¤¤§¦§§¨¤¨§¤¨§¦¨

åéðéò ïéaoilitz iabl aezky itk -15,"jipir oia oexkfle"àìå ¥¥¨§Ÿ
ïäa ék ,úeãéçéa énò øaãì ñðkì ãBò ÷çãémipipra - ¦§Ÿ¦¨¥§©¥¦¦¦¦¦¨¤

,"`ipz"d xtqayøác ìëì äðBëð äöòå BLôðì òBâøî àöîé¦§¨©§©§©§§¥¨§¨§¨¨¨
øîBb 'äa çeèa Baì äéäé ïBëðå ,'ä úãBáòa åéìò äLwä©¨¤¨¨©£©§¨¦§¤¦¨©©¥

:eðãòaaezkk -16Î`l" : ©£¥
."ilr xneb lBzòcL éîe¦¤©§

äöò øác ïéáäì äøö÷§¨¨§¨¦§©¥¨
,elà íéñøèðe÷ CBzî- ¦§§¥¦¥

cvik rcei `ed oi`y
dvr "`ipz"dn cenll
zceara dl wwfp `edy

,'déðôì BúçéN Løôé§¨¥¦¨¦§¥
íéìBãbäilecb - ©§¦

,'d icaere mipiand
.eäeððBáé íäå BøéòaL- ¤§¦§¥§§

.el exiaqi mdíäéìàå- ©£¥¤
,"milecb" mze`l
ãé íeNì àlL ,éúLwa©¨¨¦¤Ÿ¨¨

ätìick wezyl `ly - ©¤
md mdy ze`xdl `ly

,mipiandäåðòa âäðúäì§¦§©¥©£¨¨
-ñç ø÷L ìL úeìôLå§¦§¤¤¤©

,íBìLådepr ,oky - §¨
od ,onewna `ly zeltye

,xwy ly oipròãBpëå17 §©¨
,øa òðBî ìò ønä LðòŸ¤©©©¥©¨
mipipr repnl ,xnelk -

,zlefdn dxez lyìãâå§Ÿ¤
øëOämixqeny dl`l - ©¨¨

reciy itk ,zlefd mr cenll mnvrì"æø øîànî18ìò ¦©£©©©©
÷eñt19,"'ä íäéðL éðéò øéàî"z` my zyxtn `xnbd - ¨¥¦¥¥§¥¤

"yx" - "'d mdipy ipir xi`n eybtp mikkz yi`e yx" weqtd
ixd ,dxeza xiyry in - "mikkz yi`"e ,dxeza ipry in epiid
,dxeza "ipr"d mr wqrzn dxezd oae ,"eybtp" dl` ipyyk

ipir xi`n d"awd - "'d mdipy ipir xi`n"mdipyxe`a
,mdipyn dlrnlyåéðt 'ä øéàé ék,ely zeiniptde - ¦¨¦¨¨

øBà íäéìà,ly -íéiç äiçîe .íéiç Cìî éðtdf - £¥¤§¥¤¤©¦§©¤©¦
,miigl miig ozepyãBò eãîìé àì øLà íéîiì eðiçéå eðkæé§©¥¦©¥©¨¦£¤Ÿ§©§

'Bâå éúBà eòãé íìek ék 'Bâå eäòø úà Léà,d"awd z` - ¦¤¥¥§¦¨¥§¦§
"mlecb cre mphwnl"20,äàìî ék,'Bâå 'ä úà äòc õøàä ¦¨§¨¨¨¤¥¨¤§

"miqkn mil mink -21,:ïBöø éäé ïk ïîà̈¥¥§¦¨
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äîã÷ä
êàù"ðàî ãçàå ãçà ìë íä àðéîà÷ ééøéëîå ééòãåéá

äáéç ìù øåáãä äéä øùà äìù úåëåîñå åðéúåðéãîáù
'ä úãåáòá íçåîå íáì úåîåìòú ìë éðôì åìéâå åðéðéá éåöî
íéñéøèðå÷á øôåñ èò éðåùìå éúìî óåèú íäéìà áìá äéåìúä
éôîå íéøôñ éôî íéè÷åìî íéøîà éèå÷ì íùá íéàø÷ðä åìà
úö÷å åðéìöà íéîñøåôîä ïãò íúîùð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ
÷"äàáù åðéúåáøî ùã÷ä úåøâàá ïéîéëçì ïéæîøð íäî
åðîò äô íúåéäá ùåã÷ä íäéôî éúòîù íúö÷å .à"ááåú
ìë äöòá ïéìàåù øùà úåáø úåìàù ìò úåáåùú ïä íìåëå
íùôðá úåöò úéùì åëøò éôì ãçà ìë ãéîú åðéúðéãîã ù"ðà
ãçà ìëì áéùäì ãåò àîøâ ïîæä ïéà éë úåéäì 'ä úãåáòá
éúîùø ïë ìò äéåöî äçëùä íâå úåèøôá åúìàù ìò ãçàå
ãçà ìëì úåéäì úåàì úøîùîì úåìàùä ìë ìò úåáåùúä ìë
úåãéçéá éîò øáãì ñðëéì ãåò ÷åçãé àìå åéðéò ïéá ïåøëæì 'àå
åéìò äù÷ä øáã ìëì äðåëð äöòå åùôðì òåâøî àöîé ïäá éë
éîå :åðéãòá øîåâ 'äá çåèá åáì äéäé ïåëðå 'ä úãåáòá
ùøôé åìà íéñéøèðå÷ êåúî äöò øáã ïéáäì äøö÷ åúòãù
éúù÷á íäéìàå åäåððåáé íäå åøéòáù íéìåãâä éðôì åúçéù
å"ç ø÷ù ìù úåìôùå äåðòá âäðúäì äôì ãé íåùì àìù
ì''æø øîàîî øëùä ìãåâå øá òðåî ìò øîä ùðåò òãåðëå
éðô øåà íäéìà åéðô 'ä øéàé éë 'ä íäéðù éðéò øéàî ô"ò
åãîìé àì øùà íéîéì åðééçéå åðëæé íééç äéçîå .íééç êìî
äàìî éë 'åâå éúåà åòãé íìåë éë 'åâå åäòø úà ùéà ãåò

:ø"éëà 'åâå 'ä úà äòã õøàä
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.13.56 ע' שלום ב.14.תורת מה, ט.15.תהלים יג, ח.16.שמות קלח, ג נז, ב.17.תהלים עמוד סוף צא, סנהדרין ראה 18.ראה
א. טז, יג.19.תמורה כט, לג.20.משלי לא, ט.21.ירמיה יא, ישעיה
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áø÷a ìéòì íéøkæpä íéñøèðewä eèMtúpL øçà äpäå§¦¥©©¤¦§©§©§§¥¦©¦§¨¦§¥§¤¤
éãéî úBaø úB÷zòäa ìéòì íéøkæpä eðîBìL éLðà ìk̈©§¥§¥©¦§¨¦§¥§©§¨©¦¥
úB÷zòää éeaø éãé-ìò äpä ,íépLîe íéðBL íéøôBñ§¦¦§ª¦¦¥©§¥¦©©§¨
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היום יום . . . קיד

ה'תש"דטו כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אך מה שהי' . . . ואחור ע"ש.

בתו"א ד"ה וישב: "ואינה יכולה לראות באהבה", צ"ל "ואינה יכולה להיות באהבה".
רבינו הזקן סיפר לבנו אדמו"ר האמצעי: דער זיידע )הבעש"ט( זָאגט אז מ'דַארף 
הָאבען מסירת נפש אויף אהבת ישראל, אפילו צו א אידען, וועלכען מ'הָאט קיינמָאל 

ניט געזעהן.

ַאֲהָבה", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוֵאיָנּה  ב": "ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְראֹות ּבָ ׁשֶ ְתִחיל "ַוּיֵ ּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ַאֲהָבה". ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ

ְהֶיה ְמִסיַרת  ּתִ ִריְך ׁשֶ ּצָ ם־טֹוב( אֹוֵמר ׁשֶ ַעל־ׁשֵ ָבא )ַהּבַ ר ִלְבנֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ַהּסָ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ַעם לֹא ָראּו. ַאף ּפַ ם ִליהּוִדי ׁשֶ ָרֵאל, ּגַ ֶנֶפׁש ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ

ה'תש"דטז כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדקה . . . א"ס ב"ה.

ב ַלֲעבֹוַדת  ד ֶאת ַהּלֵ ְעּבֵ תֹוַלְדּתֹו, ְיׁשַ ב ּבְ יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ַ ר ַהּמַֹח ַהּשׁ "ד הּוא, ֲאׁשֶ יַטת ַחּבַ ׁשִ ִרי ּבְ ְיסֹוד ִעּקָ
רּוְך־הּוא. ת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ּבָ ְגֻדּלַ ַעת ּבִ ָלה ֲהָבָנה ְוַהֲעָמַקת ַהּדַ ּכָ ֵרְך, ִמּתֹוְך ַהׂשְ ה' ִיְתּבָ

ה'תש"דיז כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: הנה לא . . . וכו' וד"ל.

ָהעֹוָלם  ְוָהָיה  ָאַמר  ׁשֶ ִמי  ֶאת  יר  ּוְלַהּכִ ֵליַדע  ּוִביָנה,  ָחְכָמה  ֵהיְכֵלי  ֲעֵרי  ׁשַ ּפֹוַתַחת  "ד  ַחּבַ ֲחִסידּות 
ָלה זֹו, ּומֹוָרה  ּכָ ֶבת ֵמַהׂשְ ב ַהְמֻחּיֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ אֹוָתּה ִמּדָ ֵעל ּבְ ב ְלִהְתּפָ י ַהּלֵ ְכִלית, ְמעֹוֶרֶרת ִרְגׁשֵ ָגה ׂשִ ַהּשָׂ ּבְ
ֲהָוָי'  ֶאת  ַלֲעֹבד  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ת  ָלֶגׁשֶ ָיכֹול  תֹו[  ָרּמָ ]ְלִפי  יֵליּה  ּדִ עּוָרא  ׁשִ ְלפּום  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ּדֶ

מֹוחֹו ְוִלּבֹו. ּבְ

ה'תש"דיח כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: הוכח תוכיח . . . לעומת זה כו'.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

הצ"צ כותב: אהבה דבחי' ועמך לא חפצתי )היינו( שלא לחפוץ שום דבר זולתו ית', 
ולא אפילו שמים וארץ שהם ג"ע עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', אלא תהי' 
האהבה רק לו ית' לבד, דהיינו למהו"ע ית' ממש. וכך הי' נשמע הלשון ממו"ר נ"ע 

)רבינו הזקן( בדביקותו. שהי' אומר בזה הלשון:

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קטו היום יום . . . 
איך וויל זע גָאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג"ע איך וויל ניט דיין עוה"ב כו' איך 

וויל מער ניט אז דיך אליין.

ָבר זּוָלתֹו  ּלֹא ַלְחּפֹץ ׁשּום ּדָ י", )ַהְינּו( ׁשֶ ָך לֹא ָחַפְצּתִ ְבִחיַנת "ְוִעּמְ ַמח ֶצֶדק" ּכֹוֵתב: ַאֲהָבה ּדִ ַה"ּצֶ
ְהֶיה  ּתִ א  ֶאּלָ כּו',  ִנְבָרא  יּו"ד  ּבְ ַרק  י  ּכִ ְוַתְחּתֹון,  ֶעְליֹון  ן־ֵעֶדן  ּגַ ֵהם  ׁשֶ ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ֲאִפּלּו  ְולֹא  ֵרְך,  ִיְתּבָ
ׁשֹון ִמּמֹוִרי  ָמע ַהּלָ ׁש. ְוָכְך ָהָיה ִנׁשְ ֵרְך ַמּמָ ַהְינּו ְלַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ֵרְך ְלַבד, ּדְ ָהַאֲהָבה ַרק לֹו ִיְתּבָ

ׁשֹון: ֶזה ַהּלָ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ ְדֵבקּותֹו. ׁשֶ ֵקן( ּבִ נּו ַהּזָ ָמתֹו־ֵעֶדן )ַרּבֵ י ִנׁשְ ְוַרּבִ

ָך כּו', ְרצֹוִני  ּלְ א ׁשֶ ְלָך, ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ָהעֹוָלם־ַהּבָ ן־ָהֵעֶדן ׁשֶ ֵאיִני ָחֵפץ ְמאּוָמה; ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ּגַ
ְלַבד. ר אֹוְתָך ּבִ לֹא יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

ּגּוט יֹום טֹוב.

ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות  ָנה טֹוָבה ּבְ ְלׁשָ

ֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו. ּכָ ּתִ

ה'תש"גיט כסלושבת
ַהְפָטָרה: ֲחזֹון ֹעַבְדָיה. ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ספר לקו"א הנקרא בשם . . . וקצרה בעזה"י.
הסכמת א( הרב . . . מאניפאלי.

ב( הרב . . .הכהן.

ָנה. ָ רֹאׁש ַהּשׁ ת ְויֹום טֹוב ְולֹא ּבְ ּבָ ׁשַ ית ְלִמְנָחה אֹו ְלַמֲעִריב, לֹא ּבְ ַטּלִ ף ּבְ ִליַח־ִצּבּור ִמְתַעּטֵ ְ ֵאין ַהּשׁ

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקל"ג,  ב  ׁשֶ ַוּיֵ ג'   – ִמּמֶעְזִריְטׁש   - יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ל  ׁשֶ קּותֹו[  ּלְ ִהְסּתַ ]=יֹום  ִהּלּוָלא 
ּפָאִלי. ַאּנִ ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבְ

ב, תקנ"ט, ִלְפנֹות ֶעֶרב. ׁשֶ ְסֵלו, ג' ַוּיֵ ֲאָסרֹו ָהִראׁשֹון – י"ט ּכִ ֵקן ָיָצא ְלֵחרּות ִמּמַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְסֵלו, יֹום  ה ה' ָלנּו יֹום יט ּכִ ר ָעׂשָ י יֹום ֲאׁשֶ א ָצִריְך ְלהֹוִדיַע, ּכִ גֹון ּדָ ַרם ּכְ ֵקן: "ּבְ נּו ַהּזָ ב ַרּבֵ ְכּתַ ִמּמִ
ים  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ּבְ ִריִתי  ּקָ ּוְכׁשֶ ָמתֹו־ֵעֶדן,  ִנׁשְ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ א  ַרּבָ ִהּלּוָלא  יֹום  טֹוב,  י  ּכִ ּבֹו  ל  ֻהְכּפַ ׁשֶ ג' 

לֹום". לֹום ֵמד' ׁשָ ׁשָ ַאֲחָריו – ָיָצאִתי ּבְ ּלְ סּוק ׁשֶ י ּפָ ִהְתַחְלּתִ י', ֹקֶדם ׁשֶ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ סּוק 'ּפָ ּפָ ּבַ

ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ]ּדִ ְודַא"ח  ְגֵלית  ַהּנִ ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ּבִ טֹובֹות  ַהְחָלטֹות  ַלת  ְוַקּבָ ִהְתַוֲעדּות  יֹום 
ַאֲהַבת ֵרִעים. ְרֵכי ַהֲחִסיִדים ּבְ ים, ְוִחּזּוק ּדַ ַרּבִ ים, ֲחִסידּות[ ּבָ ַחּיִ

ְתִחיל הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח.  ּבּור־ַהּמַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש ּדִ ִאּגֶ ֶדר ַהְמֹבָאר ּבְ י ַהּסֵ "ס, ְוַעל־ּפִ ַ ת ַהּשׁ ר ֲחֻלּקַ נֹוֲהִגים ְלַסּדֵ
נּו  ל ַרּבֵ ֵטֵבת – יֹום ִהּלּוָלא ׁשֶ "ס כ"ד ּבְ ַ ת ַהּשׁ ִרים ֲחֻלּקַ ַנת תרס"ג ְוֵאיָלְך ָהיּו ְמַסּדְ ְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ִמּשׁ ּבִ

ְסֵלו. י"ט ּכִ ַנאי ּבְ ֵני ֶאֶפס ַהּפְ ֵקן – ִמּפְ ַהּזָ

ה'תש"גכ כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: הסכמות הרבנים . . . ז"ל נבג"מ.

ְסלַאִוויטַא.  ְסֵלו תקנ"ז ּבִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ִנְגְמָרה יֹום ג' כ' ּכִ ּפַ ְנָיא – ּבַ ינֹוִנים – ּתַ ל ּבֵ ַסת ֵסֶפר ׁשֶ ַהְדּפָ
חּוד ְוָהֱאמּוָנה. ַער ַהּיִ ִני – ִחּנּוְך ָקָטן ְוׁשַ ינֹוִנים, ֵחֶלק ׁשֵ ל ּבֵ ְוכֹוֵלל: ֵחֶלק ִראׁשֹון – ֵסֶפר ׁשֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . קטז
 – ְתָרא  ּבַ ַמֲהדּוָרא  תקנ"ט;  זָאלְקִווי  ָלִראׁשֹוָנה:  ָסה  ִנְדּפְ  – א  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא   – ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ

ְקלָאוו תקס"ו. ָסה ְלִראׁשֹוָנה: ׁשְ ִנְדּפְ

 – ַהֲחָלִקים  ה'  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶנת  ְמֻתּקֶ ּתֹוָצָאה  תקע"ד.  ְקלָאוו  ׁשְ  – ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ  – ַהּקֶֹדׁש  ֶרת  ִאּגֶ
ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ָסה ּכַ ִוויְלָנא רָאם תר"ס, ְוָחְזָרה ְוִנְדּפְ

ה'תש"גכא כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: הקדמת המלקט . . . בעלה וגו'.

מען זָאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן 
אין גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, 
תמימים - שעה אחת בכל יום.

ה  ָכְך ִנְזּכֶ ָניֹות. ּבְ ְרחֹוב ַלֲחֹזר ִמׁשְ ִפי ֶעְרּכֹו, ּוְבֵעת ַהֲהִליָכה ּבָ ל ֶאָחד ּכְ ה ּכָ ַעל ּפֶ ָניֹות ּבְ ן ִמׁשְ ּנֵ ֵיׁש ְלׁשַ
יַח. ׁשִ ֵני ַהּמָ ל ּפְ ְלַקּבֵ

ְויֹום  י  ִני, יֹום ֲחִמיׁשִ ׁשֵ ְרִגיִלים[ – יֹום  ִלְלֹמד ֲחִסידּות: ֲחִסיִדים ְסָתם ]=ֲחִסיִדים  ְצִריִכים  ֲחִסיִדים 
ָכל יֹום. ָעה ַאַחת ּבְ ִמיִמים – ׁשָ ת. ּתְ ּבָ ַ ַהּשׁ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zereay(oey`x meil)

`ly iptn ,xeht iprd ,dnily dk`ln dyr `l cg` lky iptn
xwr `ly iptn xeht ziad lrae ,cigid zeyxa utgd z` gipd
.cigid zeyxa egipd wx `l` miaxd zeyxa enewnn utgd z`

õeça òaøà ïäL íézLezeyxl d`veda yi d`ved ixeqi` ipy - §©¦¤¥©§©©
izy .xehtl miaxd zeyxa yi ze`ivi izye ,aeigl miaxd
utg lhepe cigid zeyxa cnerd ziad lra .` :od aeigl ze`ivid
miaxd zeyxa cnerd ipr .a .my egipne miaxd zeyxl e`ivene
zeyxl e`ivene utg myn lhepe cigid zeyxl eci qipkne
zeyxa cnerd ziad lra .` :od xehtl ze`ivid izy .miaxd
zeyxa cnerd iprde miaxd zeyxl e`ivene utg lhepe cigid
cigid zeyxl eci qipknd ipr .a .ecin utgd z` lhep miaxd
lray ,miaxd zeyxl e`iven iprde utg ecia gipn ziad lrae
xeht iprde ,miaxd zeyxa utgd z` gipd `ly iptn xeht ziad
egipd wx `l` cigid zeyxa enewnn utgd z` xwr `ly iptn

.miaxd zeyxa
:`xnbd dywnàðúc àëä àðL éàîo`k dpynd dpey dna - ©§¨¨¨§¨¨

`pzd da dpyyàì eúå òaøà ïäL íézL`ly xnelk ,cer `le - §©¦¤¥©§©§Ÿ
,'uega rax` ody mizye mipta rax` ody mizy' hxitàðL éàîe©§¨

éðúc íúä`pzd dpyy my dpynd dpey dnae -ézLòaøà ïäL í ¨¨§¨¥§©¦¤¥©§©
.õeça òaøà ïäL íézLe íéðôa:`xnbd zvxzníúäzkqna ¦§¦§©¦¤¥©§©©¨¨

,zayøwéòcixeqi`a zkqndàeä úaL,wqeréðz`pzd dpy - §¦©©¨¨¥
mbúBáàyxetn oxeqi`y miaxd zeyxl cigid zeyxn ze`ved - ¨

dxezaåmbúBãìBzzeyxetn opi`y cigid zeyxl zeqpkd - §¨
la` ,dxezaàëä,zereay zkqnaàeä úaL øwéò åàìc- ¨¨§¨¦©©¨

,zay ixeqi`a wqer epi` dxwiryéðz úBáàwx `pzd dpy - ¨¨¥
,dxeza yxetn oxeqi`y ze`vedéðz àì úBãìBúåzeqpkde - §¨Ÿ¨¥

.dpy `l ,dxeza yxetn opi` oxeqi`y
,df uexiz itl :`xnbd dywn .df uexiz dgec `xnbdéàî úBáà̈©

úBàéöé ,eäðéð`ld ,dywe ,miaxd zeyxl ze`ved ,zea` md dn - ¦§§¦
ïééåä ézøz úBàéöéx`ean dpyna eli`e ,mizy wx od ze`ved - §¦©§¥¨§¨

.rax` ody mizy zayd ze`iviyàîéz éëåxnel dvxz m`e - §¦¥¨
,ze`ved rax` zepnl dpynd zpeekyøeètì ïäîe áeiçì ïäî- ¥¤§¦¥¤¦§

uxzl xyt` ji` ,mixeht odn mizy lre miaiig odn mizy lry
,jkéðz÷ íéòâð úBàøîc àéîec àäåepyp zayd ze`ivi ixdy - §¨§¨§©§§¨¦¨¨¥

,mdl dnecae mirbp ze`xn mr cgi dpynaeälek íúä äî©¨¨§
àáeiçìay myke -,aeigl md ze`xnd zrax` lk mirbp ze`xn §¦¨

àáeiçì eälek àëä óàzrax` lk zayd ze`ivia s` - ©¨¨§§¦¨
wx dhwp dpynd m` `iyewd zxfege ,aeigl od ze`vedd
dpy `pzd recne ,aeigl ze`ved izy wx yi `ld ,ze`ved

.rax` ody mizy
:zaya dpynl epizpyn oia xg` welig zwlgn `xnbdøîà àlà¤¨¨©

íúä ,àtt áø,zay zkqnaøwéòcixeqi`a zkqndúaL`ed ©¨¨¨¨§¦©©¨
,wqeréøBèôe éáeiç éðzzeqpkde ze`ved mb `pzd dpy - ¨¥¦¥§¥

la` ,odilr mixehty zeqpkde ze`ved mbe odilr miaiigyàëä̈¨
,zay ixeqi`a wqer epi` dxwiry zereay zkqnaéðz éáeiç¦¥¨¥

éðz àì éøBèôedpy `le ,odilr miaiigy ze`ivi `pzd dpy - §¥Ÿ¨¥
.odilr mixehty ze`ivi

:`xnbd dywneäðéð éàî éáeiçmiaiigy mixeqi`d md dn - ¦¥©¦§
md `ld ,dpynd zxacn mdilre mdilrúBàéöé,ze`ved - §¦

`ld ,dywe ,'ze`ivi' aezk dpyna ixdyïééåäc àeä ézøz úBàéöé§¦©§¥§¨§¨
x`ean dpyna eli`e ,mizy wx od odilr miaiigy ze`ved -
zpeek :`xnbd zvxzn .rax` ody mizy zayd ze`iviy

l dpynd.äñðëäc íézLe äàöBäc íézL:`xnbd dywnàäå §©¦§¨¨§©¦§©§¨¨§¨
éðz÷ 'úBàéöé'.zeqpkdl mb dpeekdy xnel xyt` ji`e ,epipy - §¦¨¨¥

:`xnbd zvxzn,éMà áø øîàddì éø÷ 'äàöBä' énð äñðëä ,àpz ¨©©©¦©¨©§¨¨©¦¨¨¨¥¨
zayd ze`ivi' xn`yk okle ,'d`ved' `xew `ed dqpkdl mb -
.zeqpkd izye ze`ved izyl dzid ezpeek 'rax` ody mizy

:`xnbd dgikeneéànîdqpkdl mb `exwl `pzd jxcy oipn - ¦©
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קיז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  כסלו ט"ו ראשון יום המגילה  קריאת של תוקפה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰ïéàå ,÷ôñ àéäL øéò¦¤¦¨¥§¥
ïk øçà Bà ,ïeð ïa òLBäé úBîéa äîBç úôwî äúéä íà òeãé̈©¦¨§¨ª¤¤¨¦§ª©¦©©¥
,øNò äMîçå øNò äòaøà íäL ,íéîiä éðLa ïéàøB÷ ¯ äôwäª§¨§¦¦§¥©¨¦¤¥©§¨¨¨¨©£¦¨¨¨
ìéàBä ,ãáìa øNò äòaøàa dúàéø÷ ìò ïéëøáîe ;ïäéìéìáe§¥¥¤§¨§¦©§¦¨¨§©§¨¨¨¨¦§©¦

.íìBòä áøì dúàéø÷ ïîæ àeäå§§©§¦¨¨§Ÿ¨¨
ב)בגמרא  ה, בארביסר(מגילה בטבריא קרי  ש "חזקיה  מסופר

בארביסר בהוצל מגילה  קרי  אסי  "רב  וכן ובחמיסר ",

מוקפים היו  אלו מקומות  האם  מסופקים  היו כי  ובחמיסר ",

כאן הרמב"ם  של  מקורו  וזה  נון . בן  יהושע מימות  חומה 

ושו "ע "מ)(מ  בטור גם  נפסק  וכך תרפח), סי' הר"ן(א"ח אבל  .

א) ב, אבל (מגילה כן", עושין היו חסידות  "מדת  שמצד  כתב

ויוצאים ולקולא" דבריהם של ספק  ליה "הוה  הדין מעיקר

בלבד. בי "ד בקריאה  חובתם  ידי

נזר ' ה 'אבני מבאר המחלוקת  סכ"ו):ובטעמי  תקטז, סי' (או"ח

עבודתן מבטלין  - בעבודתן  כהנים ש "אפילו הוא  דין

מגילה " מקרא  לשמוע  ה"א)ובאין  הר"ן(לעיל וכתב  ב). שזהו(ב,

- הכי לאו הא  העבודה . להשלים  אח"כ בשיכולים "דוקא

דרבנן". מגילה  משום  דאורייתא העבודה  מבטלין  אין ודאי

אבל  המצות, לשאר  קודמת מגילה  בזמן קדימה  לענין כלומר,

מגילה . מקרא  בגלל  התורה מן  מצוה  לבטל אין 

הט "ז סק"ב)אבל תרפז סי' הרמב "ם(א"ח מלשון (שם)מדייק 

וחומר קל מגילה , מקרא  לשמוע  תורה  תלמוד מבטלין "וכן

- מגילה " מקרא  מפני נדחין שכולן  תורה  של מצות  לשאר

מגילה . מקרא  מפני לגמרי נדחות  דאורייתא  מצות  שאר  שגם

מדרבנן  היא  שמגילה  הר"ן)ולמרות  כדברי(כדברי היא  הרי ,

תורה". כדברי  קבלה  ו "דברי  קבלה ,

daeg ici ze`vei zewteqnd zexiir o"xd zhiyly o`kne
ik cala c"i meiaלשיטת אבל לקולא ; דרבנן  ספיקא 

צריך  ולכן תורה , דברי  של  תוקף  מגילה  למקרא  נתנו הרמב "ם

הדין. מעיקר  הימים  בשני לקרוא

ה'תשע"ח  כסלו ט"ז שני יום חנוכה'? של 'נר או חנוכה' 'נר

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÎÂÁ ˙ÂÎÏ‰eðé÷úä äæ éðtîe¦§¥¤¦§¦
äçîN éîé elàä íéîiä úðBîL eéäiL ,øBcä BúBàaL íéîëçä©£¨¦¤§©¤¦§§©©¨¦¨¥§¥¦§¨

.ìläå§©¥
ב)בגמרא  כא, החנוכה(שבת ימי את  קבעו  שחז"ל נאמר

והודאה". בהלל  טובים  ל"ימים 

רש "י מדברי  שימי(שם)והנה , לכך הביטוי  כי  נראה 

הרמב "ם אך הלל, באמירת רק  הוא  טובים  ימים  הם  החנוכה 

ומכאן והלל". שמחה  ימי  האלו  הימים  שמונת "שיהיו  כותב 

מצווה ובנוסף  שמחה , ימי נחשבים  עצמם  הימים  שלדעתו

ההלל. את  בהם  לקרוא

הפרק בהמשך  לשיטתו הרמב "ם הולך שבראש(ה"ו)ובכך 

"ימי שהם משם  הלל אומרים  אין הכיפורים  ויום  השנה 

שבימי כיון  זה , ולפי יתירה ". שמחה  ימי  לא  ויראה, תשובה 

בעצמו שמחה  ימי שהם  בהכרח הלל, אומרים  תם .החנוכה

נוסח  הנר : הדלקת  ברכת  בנוסח גם  משתקף  זה  ענין 

א)הגמרא  כג, נר (שבת "להדליק  העתיקlyהוא  וכן  חנוכה "

ערוך'(בה"ד)הרמב "ם  ב'שלחן  אך  א), תרעו, סי' היא(א"ח הגרסה 

חנוכה". נר  "להדליק 

נר 'להדליק הנוסח החילוק : אתlyוביאור מבטא  חנוכה'

'להדליק בדוגמת  בעצמותם , מיוחדים  ימים החנוכה  ימי היות

על  אך  שבת , הקרוי המיוחד  היום  של  נר  היינו שבת ', של נר

עצמו מצד ביום  ייחודיות  אין  חנוכה ' נר  'להדליק  הנוסח  פי

ההדלקה . מצות הוא עניינו וכל

של  נר 'להדליק  בגרסה  נוקט לשיטתו הרמב"ם  ולכן 

בעצמותם . שמחה  ימי נחשבים החנוכה  ימי  לדעתו  כי חנוכה ',

זו: בשאלה  לתלות יש  ועוד

א)בגמרא  כג, הראשון(שבת ביום  מברך שהמדליק נאמר 

האם – להדליק  יכול שאינו  במי הפוסקים  ונחלקו  שהחיינו.

לא  או המועדים  בשאר  כמו היום  עצם  על  שהחיינו (ראה יברך

שם) ופר"ח ס"ג תרעו, סי' שיששעה"צ הרמב "ם  לדעת  כי ונראה , .

היום , עצם על שהחיינו  יברך עצמו מצד מועד  שם  בחנוכה 

ללא שהחיינו  לברך  אין  הדלקה מצות  אלא בו אין אם  אך

הנרות . הדלקת 

(`k 'iq mixt` zepkyn)

ה'תשע"ח  כסלו י"ז שלישי יום מצוה? של באתרוג אשה לקדש אפשר האם

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰úBçôa Lc÷îä©§©¥§¨
.úLc÷î dðéà ,äèeøtî¦§¨¥¨§ª¤¤

למלך' במשל"מ ה 'משנה אינו אך מ סי' חיי' 'בני בספר בשמו (מובא

עצמולפנינו) שמצד מצוה  של באתרוג אשה  במקדש  הסתפק 

דמיו למצוה אותו שצריכים  בגלל ורק  פרוטה  שווה  אינו

המצוה ? מצד שוויו בגלל  מקודשת האם  יקרים 

לקידושין, מועיל אינו המצוה  מצד ששווי ראיה  והביא 

זקן מדין עצמו מצד פרוטה  שוה  יהיה  שהדבר  צריך  אלא

והורה הגדול דין  בית  על החולק  התורה מחכמי  חכם  ממרא .

מיתה  שחייב  כהוראתם , שלא  ה"ד)לעשות  פ"ג ממרים בתנאי(הל'

חטאת , שגגתו  ועל כרת  זדונו  על שחייב  בדבר עליהם שחולק 

חמישי מין להוסיף  שאמר  כגון המצוות  בשאר חולק  אם  אבל 

ציצית או  אתרוג  של כשרות  בענין שחולק  או המינים  ד' על 

המיתה " מן פטור  זה  הרי כשר ... אומר וזה פסול אומר  "זה  -

ה"ג) פ"ד פרוטה(שם, השווה  באתרוג  אשה  לקדש  אפשר ואם  .

פסול  או כשר  אם  באתרוג חלק אם גם  הרי  – מצוותו מצד רק
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שווה בו  יש  כשר  שהאתרוג לאומר  כי מיתה , חייב  יהא 

שווה אינו פסול  שהאתרוג ולאומר  חלים , והקידושין פרוטה

שמביא בדבר שחולק  ונמצא  הקידושין, חלים  ולא  פרוטה

מצד  כספי  שווי  בו שיש  דבר שרק  מכאן אלא  כרת , לידי

אין המצווה  מצד הוא  שוויו אם  אבל  לקידושין, מועיל  עצמו 

אינה האתרוג  כשרות  על מחלוקת ולכן , חלים . הקידושין

חלים . הקידושין אין הדעות  לכל  כי כרת , לידי  מביאה 

סק"א)והחיד"א  יג סי' א"ח יוסף זו:(ברכי הוכחה  דחה 

ועם המצוה, מצד  רק השווה  באתרוג לקדש אפשר  לעולם 

האתרוג אם  היא  המחלוקת  שאם  הרמב "ם  דברי  צדקו זאת 

אם כשלעצמו , הדין  כי  ממרא . זקן נעשה  אינו  פסול או כשר

רק כרת , לחיוב נגיעה  בו אין  פסול, או  כשר  האתרוג

דברים כמה  אחר  לבא  "מתגלגל בעקיפין - מזה  שכתוצאה 

זקן נעשה  שאינו הרמב "ם  סובר  כזה  ובאופן  כרת ", לידי

סק"ח)ממרא  א סי' סופרים' דברי ב'קונטרס וסרמן הגר"א כתב זה .(וכעין

ה'תשע"ח  כסלו י"ח רביעי יום הנא  ממון טובת אינה ה

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äîeøúa LcwL ìàøNé¦§¨¥¤¦¥¦§¨
Bì ïéàå ,døëîì Bì ïéà éøäL ,úLc÷î dðéà ,Bðøbî LéøôäL¤¦§¦¦¨§¥¨§ª¤¤¤£¥¥§¨§¨§¥
úáBèå ;äöøiL ïäk ìëì dðúBpL éôì ,äéðä úáBè àlà dä¤¨©£¨¨§¦¤§¨§¨Ÿ¥¤¦§¤§©

.ïBîî dðéà äéðä£¨¨¥¨¨
משנה ' ה 'כסף  הי"א)הקשה  פ"ז נדרים :(הל'

בתרומה לקדש  יכול ישראל שאין  כאן  הרמב "ם  דברי

הנאה  "טובת  כי מגרנו  לדבריו`dpiשהפריש  סותרים ממון "

נדרים  מסויים ,(שם)בהלכות כהן  על  הנאתו האוסר  שישראל

של  אינה שהתרומה ואף  תרומות . ממנו ליטול  זה  לכהן  אסור 

בה לו  יש  כי מסויים, כהן  על לאסרה  הוא  יכול הישראל ,

הנאה  שירצה")טובת כהן לכל כי("שנותנה כממונו  היא והרי  ,

ממון'! – הנאה 'טובת

ותירץ :

הנאה טובת  הנאתו`dpiאכן, לאסור יכול והישראל  ממון,

טובה לו מחזיק  התרומה  את  הנוטל שהכהן משום  הכהן  על 

אסור ויתור  "אפילו  שהרי עליו, שנאסרת  הנאה  וזו כך, על

הנאה " ב)במודר  לב, אפילו(נדרים אסור הנאה למודר כלומר , .

חצרו דרך לעבור  כגון  עליהם , מוותר  שאדם  פ"ו דברים  (לעיל

עליו.ה"ג) נאסרה  זו  והנאה  הנאה , נחשב  הדבר כי

שלמה ' של  סא)וה 'ים סי' פ"ט מבאר :(ב"ק,

לקדש יכול הישראל ואין ממון  אינה  הנאה  שטובת  אף 

בנדר , הכהן על התרומה  את לאסור הוא  יכול  בתרומה , אשה 

הכהן שהרי  בעלות  לו  יש  זה  לענין  כי ממון , דין בו שאין אף 

הבעלים של  כרחו בעל התרומה  את  לקחת  יכול  (כמו אינו

פרוטה') מ'שוה הפחות דבר מהבעלים לקחת .שאסור

סופר ' א)וה 'חתם  פה, כתב :(נדרים

והן לנותן הן  ממון  זה  אין  כאשר  ממון  אינה  הנאה  טובת

ממון  אין לבעלים  רק  כאשר  אבל הנאה)למקבל , טובת רק (אלא

– ממון הנאת  בה לו יש  התרומה  את  המקבל הכהן ואילו 

הכהן. על ואסורה הבעלים כממון  התרומה נחשבת 

ה'תשע"ח  כסלו י"ט חמישי יום לעשותו  יכול אינו שהמשלח בדבר שליחות

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰Bì äNBò íãà ïéà¥¨¨¤
úòLa dLc÷ì àeä ìBëiL äMà àlà Bì Lc÷ì çéìL̈¦©§©¥¤¨¦¨¤¨§©§¨¦§©

.úeçéìMä©§¦
הגמרא  מסקנת  היא  ב)כך יב, שליח (נזיר למנות  יכול שאדם 

לעשותו יכול שאינו  דבר ואילו  עכשיו, לעשותו  שיכול  בדבר 

שליח. למנות  בכוחו אין - עכשיו

התוספות  מ"ט):והקשו  ד"ה שאישה(שם יום  בכל מעשים 

ואיך  בעבורי ', חלה והפרישי קמח לי 'לושי לחברתה  אומרת 

להפריש אפשר  אי  הלישה  לפני והרי לדבר שליח נעשית  היא 

מקמח חלה  מפרישים  אין  כי ה"א)חלה , פ"ח בכורים ?(הל'

זו 'עיסה  ולומר  מגולגלת עיסה  להביא  שניתן  מאחר  ותירצו :

כל  כי בידה  הדבר  הרי  נילוש ', לכשיהיה  הקמח על חלה  תהא

יכולה ולכן  מעשה , כמחוסר  אינו לעשות האדם  שביד דבר 

זה . על שליח למנות 

אחרונים  כתבו סקי"א)והנה , שה סי' יור"ד וש"ך יכול (ט"ז שהאב

מרבבה ' ה 'דגול והוסיף שליח . ידי  על  בכורו בנו את  לפדות

שלושיםש(שם) שעברו  אחר השליח  את  ממנה  כשהאב  רק  זהו

יכול  אינו אבל לפדיון , ראוי נעשה  שאז הבן , מלידת יום 

כדין כך, אחר  לפדותו כדי  יום  שלושים  תוך שליח למנות 

לעשות בידו שאין בדבר  שליח למנות  אפשר שאי הגמרא 

עכשיו.

מרבבה ' שה'דגול שם)אלא יכול (יור"ד והאב  היות  מסתפק :

לו ולומר  יום  שלושים  בתוך לכהן  הפדיון  מעות  את  לתת

יום שלושים  לאחר ייפדה  סי"ג)שבנו  שם נחשב(שו"ע שכן  ייתכן

התוספות  כדברי עכשיו, לעשותו  שיכול  ביד (הנ"ל)דבר  שאם

כשיהא הקמח  על חלה  שתהיה  ולומר  עיסה  להביא  האישה 

שליח למנות  יכולה  - שצה)נילוש  סי' יור"ד נזר האבני כתב .(וכן

לדרכו ללכת  הצריך  שהאב  מרבבה ' ה 'דגול  מסיק  ולמעשה 

נאמר אם אפילו יום , לשלושים  קודם  אף שליח  למנות  יכול 

אחר נעשה  פנים  כל על  כי  שמינהו, בזמן חלה  לא שהשליחות 

לחשוש ואין  בפניו '. שלא  לאדם  'זכין  מטעם  לשליחו כך 

לאב  'חוב' כאן  יש  המצוה שמא  קיום ממנו מונע כי - הט"ז (לדעת

בציוויובגופו) אלא  עצמו  מדעת  זאת  עושה  אינו השליח כי ,

בו. ורוצה  הדבר לו שנוח וניכר  האב, של
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ה'תשע"ח  כסלו כ' שישי יום מולדתנו  עיר - ירושלים

˙ÂÎÏ‰:כ הלכה  יג , פרק  õøàìאישות úBìòì Léàä øîà̈©¨¦©£§¤¤
àéä äøîà ;äaúëá àlL àöz ¯ äöBø dðéà àéäå ìàøNé¦§¨¥§¦¥¨¤¥¥¤Ÿ¦§ª¨¨§¨¦
ìëì ïécä àeäå ;äaúk ïzéå àéöBé ¯ äöBø Bðéà àeäå úBìòì©£§¥¤¦§¦¥§ª¨§©¦§¨
,ìàøNé õøàì ïéìòî ìkäL ;íéìLeøé íò ìàøNé õøàî íB÷î̈¥¤¤¦§¨¥¦§¨©¦¤©Ÿ©£¦§¤¤¦§¨¥
ìkä ïéàå ,íéìLeøéì ïéìòî ìkäå ;íMî ïéàéöBî ìkä ïéàå§¥©Ÿ¦¦¦¨§©Ÿ©£¦¦¨©¦§¥©Ÿ

î ïéàéöBî.íM ¦¦¦¨
לעלות השני את  לכפות  יכול הזוג  מבני שאחד אומרים  יש 

את לקיים  שברצונו  הטענה מכוח לירושלים  או  ישראל  לארץ 

בארץ  התלויות  ר)המצוות סי' ח"ג .(תשב"ץ

את לכפות  יכולה  האשה  מדוע  להקשות : יש  זה  לפי  אך

נכסים לה  ואין  בעלה קנתה  אשה  שקנתה  מה והרי בעלה ,

עליה ? מוטלות  בארץ  התלויות המצוות  ואין משלה 

כח)והמהרי"ט סי' מצות(ח"ב משום  הוא  שהטעם  פירש 

באיש , כמו באשה נוהגת  זו שמצוה וכיון  ישראל  ארץ  ישוב 

כך. על  לכפות  יכולה  היא  גם 

בארץ מדוע  מבואר  אין עדיין  ההסברים  שני  לפי אך

אין והרי  לירושלים , לעלות לכפות  אפשר עצמה  ישראל

לגור מיוחדת מצוה או  בירושלים  הנוהגות  מיוחדות  מצוות

בה ?

הקדושה משום  היא  בירושלים לגור  הכפייה  כי  לפרש  ויש 

החורבן לאחר  אף  בטלה  שלא  שבה  שם)היתירה  .(תשב"ץ

והמקדש ' הקודש  'עיר טו)ובספר  ח"ג, טוקצינסקי, (להרי"מ

מבני אחד שיכול  מצאנו לא  הרי  אלו, ביאורים על הקשה

הבעל  רוצה  ואם  חובה, שאינו  דבר  על  השני את לכפות  הזוג

כתובתה , את  לה  ויתן יגרשה  רוצה , אינה  והיא  במצוות  להדר 

כך? בשביל כתובתה  להפסידה  יוכל איך אך

אלא המצוה , משום אינו  הכפייה  טעם  כי  פירש  ולכן 

יהודי כל של המולדת  ארץ  היא  ישראל שארץ  משום 

איש יאמר  'ולציון שנאמר  כמו המולדת , עיר היא  וירושלים 

לעירו לעלות  אשתו את  הבעל שכופה  וכשם  בה', יולד ואיש 

ולכן ולירושלים . ישראל לארץ  לעלות כופה  כך ולמולדתו,

הקודמות בהלכות  למבואר  בהמשך זה דין הרמב "ם  הביא 

ואילך) לארצו.(הי"ז לבוא  אשתו  את לכפות יכול שהאיש 

ואחד  ירושלים  של  החדשות  בשכונות  הגרים  זוג בני ולגבי

של  הטעם  לפי  - העתיקה  בעיר  להתגורר לעבור  דורש  מהם

בירושלים רק  היא זו שמעלה  מסתבר ירושלים קדושת 

כן ואם  ירושלים  בקדושת ומעולם  מאז  המקודשת  העתיקה

אם אך העתיקה , לעיר  לעבור  השני את  האחד לכפות  יוכלו 

ישהטעם מולדתנו , כעיר ירושלים  של מעלתה משום הוא

שהתרחבה לאחר העיר  חלקי  בכל  קיימת  זו  שמעלה  לומר 

החומות בין  דווקא  לגור לדרוש  יכול הזוג  מבני  אחד  ואין

שם) והמקדש הקודש .(עיר

ה'תשע"ח  כסלו כ"א קודש שבת שנשבית  האשה פדיית

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰úà ïéáiçî ïéà¥§©§¦¤
äåL àéäM äîa àlà ,äéîc ìò øúéa BzLà úà úBcôì ìòaä©©©¦§¤¦§§¨¥©¨¤¨¤¨§©¤¦¨¨

.úBéeáMä øàLk¦§¨©§
שמואל' ה 'בית  סק"ב)ומבאר  עח סי' :(אבהע"ז

פוסק  הרי"ף)הרמב "ם דעת הבעל (וכן את  מחייבים  שאין

בן שמעון  רבן כדעת  שוויה , מכדי  יותר  אשתו את  לפדות

כדי דמיהם מכדי  יותר  השבויים  את  פודים שאין  גמליאל

שבויי דמי  את  יותר  להעלות  השבאים  את  להרגיל שלא

ב).ישראל נב, הבעל (כתובות על חיוב  שאין רק  לא זה , ולפי

לו. אסור  - מדמיה  ביותר  לפדותה  ירצה אם  אף  אלא 

שלדעת כתב כאן ) הרמב "ם  (על אהובה ' ה 'בני אך

מכדי יותר  השבויים  את  לפדות  חכמים שאסרו  אף הרמב "ם,

מחיר בכל מממונו  עצמו את  לפדות  יכול שאדם  כיון  דמיהם ,

לי אשר וכל כגופי, 'אשתי לומר  יכול אשתו  לפדיית גם –

אי דמיה מכדי  ביותר לפדותה  רוצה  אינו  שאם אלא  אתן'.

שלא חכמים  מתקנת  זז  איני לומר  יכול כי לחייבו, אפשר

דמיהן. מכדי  ביותר  לפדות

ה 'הפלאה ' סק"ב)וגם  עח סי' קו"א כתובות שמשמעות(הל' נקט

שאין  היא  הרמב "ם  אשתוaeigלשון את  לפדות  הבעל על 

בדבר איסור  ואין  לפדותה  יכול ירצה  אם אבל מדמיה, ביותר 

שאין גמליאל בן  שמעון  רבן לדעת  וגם כגופו. אשתו כי

- העולם  תיקון  מפני  דמיהם  מכדי יותר השבויים  את  פודים 

ביותר לפדות  חייב שאינו  אלא איסור, אין אשתו בפדיית 

השבויים . שאר לגבי  כמו  לגביה  לנהוג ויכול מדמיה 

ה'טור ' עח)אמנם , סי' הרא "ש(אבהע"ז אביו דעת  הביא 

כחכמים שם)שהלכה גםaiigשהבעל(כתובות אשתו לפדות 

מדמיה  הראשונה).ביותר בפעם יוסף '(כשנשבית ה 'בית  ומבאר 

שם) לפדות(אבהע"ז שאין  חכמים  תקנו שבויים בשאר רק  כי

יכול  שאדם  וכמו  כגופו , אשתו  "אבל שוויים  מכדי יותר

הרמ"א  הביא  וכן ממונו ". בכל עצמו  ס"ב)לפדות  ש"יש(שם

רמ"ה)אומרים  בשם והרא"ש לפדותה(טור ויכול דמי כגופו  דאשתו 

שמואל' ה 'בית וכתב לו ". אשר הרמ"אבכל דברי  בפירוש 

'leki, היינו" - לו' אשר  בכל מאחרaiigלפדותה  כי לפדות,

לפדות". הוא  מחויב  בדבר , איסור  דאין

יכול להיות שכאשר מסיים עבודתו בלימוד התורה וקיום המצוות לא יודעים אם יוכל לעמוד ולהתגבר על ההעלמות וההסתרים של 
העולם, הגוף ונפש הבהמית.

ממאמר י"ט כסלו ה'תשכ"ז
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ה'תשע"ח  כסלו ט"ו ראשון יום

-mipnfxtq
zFkldzFIprY ¦§©£¦

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
קבלה,1) מדברי שהם צומות, הארבעה עניני בו נתבארו

תשעה  צום בענין הביאור רוב והיה שם. כמבואר וממנהג,
ונמשך  דברים. בהרבה השאר, מן חמור שהוא לפי באב,
הבית. חורבן מפני הזה בזמן לעשותו שאסור מה ביאור לזה
חייב  הוא מה יהודה, וערי המקדש ובית ירושלים והרואה
בביאור  האחרון הפרק זה ונסתיים אבלות. מפני לעשות
בימות  ושמחה ששון ימי להיות עתידין האלו שהצומות

המשיח.

.‡ÈtÓ Ì‰a ÌÈpÚ˙Ó Ï‡¯OÈ ÏkL ÌÈÓÈ ÌL LÈ≈»»ƒ∆»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿≈
ÈÎ¯c ÁzÙÏ ˙B··l‰ ¯¯BÚÏ È„k ,Ô‰a eÚ¯‡L ˙B¯v‰«»∆≈¿»∆¿≈¿≈«¿»ƒ¿…««¿≈
‰OÚÓe ,ÌÈÚ¯‰ eÈOÚÓÏ ÔB¯kÊ ‰Ê ‰È‰ÈÂ .‰·eLz‰«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ»¿«¬≈»»ƒ«¬≈
eÏÂ Ì‰Ï Ì¯bL „Ú ,‰zÚ eÈOÚÓk ‰È‰L eÈ˙B·‡¬≈∆»»¿«¬≈«»«∆»«»∆¿»
.·ÈËÈ‰Ï ·eL el‡ ÌÈ¯·c ÔB¯ÎÊaL .˙B¯v‰ Ô˙B‡»«»∆¿ƒ¿¿»ƒ≈»¿≈ƒ
.'B‚Â Ì˙·‡ ÔBÚ ˙‡Â ÌBÚ ˙‡ ecÂ˙‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«∆¬»¿∆¬¬…»¿

.·‰ÈÏ„b ‚¯‰ BaL ,È¯L˙a ÈLÈÏL ÌBÈ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»
·aÒÂ ,˙¯‡Lp‰ Ï‡¯OÈ ˙ÏÁb ˙aÎÂ ,Ì˜ÈÁ‡ Ôa∆¬ƒ»¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿∆∆¿ƒ≈

Ô˙eÏb Ì˙‰Ï2Ï·a CÏÓ CÓÒ BaL ,˙·Ëa È¯ÈOÚÂ . ¿»≈»»«¬ƒƒ¿≈≈∆»«∆∆»∆
¯BˆÓa d‡È·‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÚL¯‰ ¯v‡„Îe·¿«¿∆«»»»«¿»«ƒ∆¡ƒ»¿»
eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·LÂ .˜BˆÓ·e¿»¿ƒ¿»»»¿«¬ƒ»¿»ƒ≈¿

˙BÁel‰ e¯azL :Ba3ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ „ÈÓz‰ ÏË·e ,4, ƒ¿«¿«»««»ƒƒ«ƒƒ
ÈL Ôa¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰Ú˜·‰Â5ÒBÓBËÒBt‡ Û¯OÂ , ¿»¿¿»¿»«ƒ¿À¿»≈ƒ¿»««¿

ÚL¯‰6‰¯Bz‰ ˙‡7ÌÏˆ „ÈÓÚ‰Â ,.ÏÎÈ‰a »»»∆«»¿∆¡ƒ∆∆«≈»

ועל 2) הנשארה, הפליטה על החורבן לאחר לראש שמינוהו
בראש  כי "אמרו ירוחם: רבנו וכתב כולם. גלו שנהרג, ידי

חול". ליום תעניתו ונדחה נהרג בסיוון 3)השנה בששה
משה  עלה בהשכמה בסיוון בשבעה הדברות, עשרת ניתנו
כלים  נמצאו יום, ארבעים שם ושהה התורה שאר לקבל
העגל  את ישראל שעשו ראה וכשירד בתמוז עשר בשבעה

לעיניהם. הלוחות את על 4)וישבר נבוכדנצר כשצר
בתמוז. בי"ז התחיל זה כי בידינו וקבלה כי 5)ירושלים.

בתשעה  לצדקיהו שנה עשרה "בעשתי כתוב הראשון בבית
בתענית  הבבלי התלמוד לפי הוא כן העיר". הובקעה לחודש
כאן", יש חשבונות "קלקול כי סובר הירושלמי אבל כח:
שבו  התאריך, מישראל נשכח החורבן של צרות מרוב
לאמיתו  אבל בתמוז, לתשעה בטעות ונרשם העיר הובקעה

בתמוז. עשר בשבעה ראשון בבית גם היה דבר שר 6)של
שני. בית חורבן בימי היה 7)יווני זה כי בידינו וקבלה

בתמוז. בי"ז

.‚ÏÚ ¯Ê‚ :Ba eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ·‡a ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿««

ı¯‡Ï eÒkÈ ‡lL ¯a„na Ï‡¯OÈ8˙Èa‰ ·¯ÁÂ .9 ƒ¿»≈«ƒ¿»∆…ƒ»¿»»∆¿»«««ƒ
‰BL‡¯a10‰iM·e11¯˙È·e ,‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰„kÏÂ . »ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈«

Ì‰Ï ‰È‰Â .Ï‡¯OiÓ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ da eÈ‰Â .dÓL¿»¿»»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿»»»∆
ÏB„b CÏÓ12‡e‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e Ï‡¯OÈ Ïk en„Â , ∆∆»¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈«¬»ƒ∆

ÁÈLn‰ CÏÓ13,Ìlk e‚¯‰Â ,ÌÈiÓB¯‰ „Èa ÏÙÂ , ∆∆«»ƒ«¿»«¿«»ƒƒ¿∆∆¿À»
Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á BÓk ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ ‰˙È‰Â14B·e . ¿»¿»»»¿»¿À¿«≈«ƒ¿»

ÌBia15ÚL¯‰ ÒBtB¯ÒB¯BË L¯Á ˙eÚ¯ÙÏ ÔÎen‰ ««»¿À¿»»«¿¿»»»
ÔBiˆ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈ·È·Ò ˙‡Â ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»¿∆¿ƒ»¿«≈«∆∆¡«ƒ

.L¯Á˙ ‰„O»∆≈»≈

(8- ההוא" בלילה העם "ויבכו נאמר: מרגלים בפרשת
באב  תשעה ליל לילה אותו יוחנן, רבי אמר רבה ו"אמר
של  בכייה בכיתם אתם הוא, ברוך הקדוש להם אמר היה,

לדורות". בכייה לכם קובע ואני המקדש.9)חינם, בית
בא 10) לחודש... בשבעה החמישי "ובחודש שכתוב:

את  וישרוף ירושלים, בבל מלך עבד טבחים רב נבוזראדן
וכתיב: ירושלים", בתי כל ואת המלך בית ואת ה' בית
רב  נבוזראדן בא לחודש... בעשור החמישי "ובחודש
באב  בשבעה כיצד? הא ה'..." בית את וישרוף טבחים....
סמוך  ובתשעה בו, וקלקלו ואכלו להיכל גויים נכנסו
היום  כל והולך דולק והיה האּור את בו הציתו לחשיכה

חייב".11)כולו. ליום וחוב זכאי ליום זכות "מגלגלין
המלך.12) כוזיבא יוחי,13)בן בן שמעון רבי "תני

כוזבא  דרך - מיעקב" כוכב "דרך דורש: היה רבי עקיבא
דין  אמר: הווה כוזבא בר חמי הווה כד עקיבא רבי ֵמיעקב,

משיחא". מלכא היה 14)הוא זה כי בידינו וקבלה
באב. חכמים.15)בתשעה ביד קבלה זו אף

.„ÔÈL¯ÙÓ Ô‰ È¯‰ ,el‡‰ ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿≈«»≈¬≈≈¿…»ƒ
ÌBˆ .'B‚Â ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ :‰Ïawa««»»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿
L„Áa ‡e‰L ,Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·L ‰Ê - ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿»»»¿«∆«…∆

ÈÚÈ·¯‰16‡e‰L ,·‡a ‰ÚLz ‰Ê - ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ; »¿ƒƒ¿«¬ƒƒ∆ƒ¿»¿»∆
,È¯L˙a ‰LÏL ‰Ê - ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ;ÈLÈÓÁ‰ L„Áa«…∆«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ∆¿»¿ƒ¿≈
‰¯OÚ ‰Ê - È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ ;ÈÚÈ·M‰ L„Áa ‡e‰L∆«…∆«¿ƒƒ¿»¬ƒƒ∆¬»»

.È¯ÈOÚ‰ L„Áa ‡e‰L ,˙·Ëa¿≈≈∆«…∆»¬ƒƒ

הזה 16) "החודש שנאמר לחדשים, השנה ראש הוא שניסן
השנה". לחדשי לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם

.‰˙BpÚ˙‰Ï el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰Â17, ¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿«
¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL·e18ÈÓÈa epÚ˙‰L ˙ÈÚzÏ ¯ÎÊ , ƒ¿»»»«¬»≈∆««¬ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

ÏÁ Ì‡Â .Ì˙˜ÚÊÂ ˙BÓv‰ È¯·c :¯Ó‡pL ,ÔÓ‰»»∆∆¡«ƒ¿≈«…¿«¬»»¿ƒ»
ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL19 ¿»»»«¬»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ

ÈLÈÓÁa ÔÈpÚ˙Óe20„Á‡ Ï·‡ .¯OÚ „Á‡ ‡e‰L , ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ∆««»»¬»∆»
ÔÈÁBc ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿≈«∆»ƒ¿¿«»ƒ

˙aM‰ ¯Á‡Ï B˙B‡21˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁ .22, ¿««««»»ƒ¿¿∆∆«»
ÔÈ‡ el‡‰ ˙BÓBv‰ ÏÎ·e .˙aL ·¯Úa ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿∆∆«»¿»«»≈≈
Ï·‡ ,‰ÏÈÚ ˙lÙz Ô‰a ÔÈÏlt˙Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÈ¯˙Ó«¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬»
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ÔlÎ·e ."‰LÓ ÏÁÈÂ"a ‰ÁÓe ˙È¯ÁL ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ƒ«»«¬ƒƒ¿»¿«¿«∆¿À»
‰ÏÈla ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡23·‡a ‰ÚLzÓ ıeÁ ,24. ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒƒ¿»¿»

ושמחה 17) ששון להו וקרי הרביעי...) (צום צום להו "קרי
הכי  פפא רב אמר - ולשמחה)? לששון יהודה לבית (יהיה
גזרת  יש ולשמחה, לששון יהיו שלום שיש בזמן קאמר,
מתענים  רצו שלום ואין המלכות גזרת אין צום, המלכות
שאין  הזה, שבזמן לקבוע הרמב"ם ובא מתענים", אין רצו
וכבר  להתענות, ישראל כל נהגו המלכות, גזירת ואין שלום

לחובה. הצומות את עליהם  אחאי 18)קבלו דרב בשאילתות
כולן  עיירות בין כפרים בין כרכים "בין (פקודי): גאון
יצחק  בר שמואל רבי דאמר באדר, עשר בשלושה מתענין
ועמוד  נקהלו שנאמר: הוא, לכל קהילה זמן עשר שלושה
תענית". יום קהילה? מאי בו עשר בשלושה נפשם על

מקדימין 19) אמרו "באלו ה. במגילה מהמשנה זאת ולמדו
מקדימים  - מגילה מקרא שמקדימים שכשם מאחרין", ולא
לנס. זכר אלא לפורענות שאינו אדר, י"ג צום את

השבת.20) כבוד מפני להתענות אין שבת כי 21)שבערב
השבת. כבוד מפני להתענות אין שבת עשרה 22)בערב

קביעות  לפי שישי ביום חלים אינן הצומות שאר כי בטבת,
שלנו. התענית.23)החדשים יום שעל 24)ליל שכיון

ואין  שלום אין שהרי בהם, להתענות חיוב אין הדין פי
מתשעה  חוץ הצומות, ביתר נהגו לא נהגו, שכך אלא גזירה,

יחידים. כתענית אלא באב,

.Â˙aLÂ .‰ÁÓOa ÔÈËÚÓÓ ·‡ ÒkiMÓ25ÏÁL ƒ∆ƒ»≈»¿«¬ƒ¿ƒ¿»¿«»∆»
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ·‡a ‰ÚLz26ÒaÎÏe27 ƒ¿»¿»ƒ¿¿»»¿«≈¿«≈

ı‰‚Ó ÈÏk LaÏÏÂ28ÔzLÙ ÈÏk elÙ‡ ,29¯·ÚiL „Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿…»¬ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬…
.¯eÒ‡ ˙ÈÚz‰ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Ïe ÒaÎÏ elÙ‡Â .˙ÈÚz‰««¬ƒ«¬ƒ¿«≈¿«ƒ«¿««««¬ƒ»
‡ÏÂ ,BÊ ˙aLa ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL Ï‡¯OÈ e‚‰ ¯·Îe¿»»¬ƒ¿»≈∆…∆¡…»»¿«»¿…
˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙ÈÚz‰ ¯·ÚiL „Ú ,ıÁ¯nÏ eÒkÈƒ»¿«∆¿»«∆«¬…««¬ƒ¿≈¿
.˙ÈÚz‰ „Ú L„Á‰ L‡¯Ó ‰ËÈÁM‰ Ïh·Ï e‚‰pL∆»¬¿«≈«¿ƒ»≈…«…∆«««¬ƒ

מגוהץ.28)בגדים.27)להסתפר.26)שבוע.25) בגד
שבת  לפני שכבסוהו מגוהץ, שאינו מכובס, בגד ללבוש אבל

מותר. - כך.29)זו כל בו ניכר הגיהוץ שאין פי על אף

.ÊÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â .¯·c ÏÎÏ BÓBÈk BÏÈÏ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»≈¿¿»»»¿≈¿ƒ
ÌBÈk ,¯eÒ‡ BlL ˙BLÓM‰ ÔÈ·e .ÌBÈ „BÚaÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆»¿
‰cÚqa ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ«¿À»

da ˜ÈÒÙn‰30BÏ LiL BzbÓ ÔÈÈ ‡e‰ ‰˙BL Ï·‡ ; ««¿ƒ»¬»∆«ƒƒƒ∆≈
˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL31BÏ LiL ÁÈÏÓ ¯Oa ÏÎB‡Â , ¿»»ƒ»¿≈»»»ƒ«∆≈
¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL32.ÔÈÏÈL·z ÈL ÏÎ‡È ‡ÏÂ . ¿»»ƒ»≈¿……«¿≈«¿ƒƒ

והנסכים,30) הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב שמיום
שאין  אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו
החמירו  ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר הציבור על לגזור

המפסקת. בסעודה לכתחילה 31)לפחות, כשר שאינו
כשלמים",32)לנסכים. שהוא זמן "כל אמרו: בגמרא

בו  אין ששוב ויום, ולילה יום עליו שעברו לאחר כלומר
שמחה.

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33·‡a ‰ÚLz ·¯Ú ÏÎ‡L «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«∆∆ƒ¿»¿»

Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆÁ Ì„˜ „ÚÒ Ì‡ Ï·‡ .˙BˆÁ ¯Á‡««¬¬»ƒ»«…∆¬««ƒ
·¯ÚÂ .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡ ,da ˜ÈÒÙÓ ‡e‰L∆«¿ƒ»≈»«∆ƒ¿∆¿∆∆
Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»∆»ƒ¿¿«»≈¿∆»

‰ÓÏL ˙cÚÒk elÙ‡ BÁÏL ÏÚ ‰ÏÚÓe ,Bk¯ˆ34ÔÎÂ . »¿«¬∆«À¿»¬ƒƒ¿À«¿……¿≈
¯qÁÓ BÈ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL BÓˆÚ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»«¿∆»ƒ¿¿«»≈¿«≈

ÌeÏk35. ¿

תבשילין.33) שני בסעודה יאכל אוכל 34)שלא "שהיה
שם). (רש"י סולת" כור ושריו ליום 35)הוא הצום ונדחה

ראשון.

.Ë¯˙BÈ ÏaÒÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,ÌÚ‰ Ïk ˙cÓ ‡È‰ BÊƒƒ«»»»∆≈»¿ƒƒ¿…≈
:Ô˙cÓ ‰˙È‰ Ck ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ Ï·‡ ;È‡cÓƒ«¬»¬ƒƒ»ƒƒ»»¿»ƒ»»

Bc·Ï Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú36˙t ∆∆ƒ¿»¿»»¿ƒƒ»»»¿««
,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÔÈa ·LBÈÂ ,ÌÈÓa d¯BLÂ ,ÁÏÓa ‰·¯Á¬≈»¿∆«¿»¿«ƒ¿≈≈«¿ƒ«ƒ
‰‚‡„a ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ ‰ÈÏÚ ‰˙BLÂ ,dÏÎB‡Â¿¿»¿∆»∆»ƒ∆«ƒƒ¿»»
Èe‡¯ ‰Êk .ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓk ,‰iÎ·e ÔBÓnL·e¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈À»¿»»»∆»
eÏÎ‡ ‡Ï eÈÓiÓe .‰fÓ ·B¯˜ B‡ ,˙BOÚÏ ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒ«¬»ƒ∆ƒ»≈…»«¿
‡l‡ ,ÌÈL„Ú ÏL elÙ‡ ,ÏÈL·z ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú∆∆ƒ¿»¿»«¿ƒ¬ƒ∆¬»ƒ∆»

.˙aLa ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»¿«»

וידום".36) בדד "ישב

.È‰ÚL˙a ˙BÓÈÏLÓe ˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe ˙B¯aÚÀ»¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»
·‡a37,ÔBˆa ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ,‰ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡Â . ¿»¿»ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ≈¿≈

ÏL ‰ÎÈÒa ¯eÒ‡Â .ÌÈna BÚaˆ‡ ËÈLB‰Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ¿»¿ƒ»∆
‚eÚz38ÌBÈk - ‰hn‰ LÈÓL˙·e ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e , «¬ƒ¿ƒ«««¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿

- ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿∆»¬«¬¿»»
.ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BOÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÔÈOBÚƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ
,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÔÈÏËa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈ƒ¿»¿¬»ƒ
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ‰L∆»∆¿»»≈∆ƒ«¿»»

.ÌÏBÚÏ¿»

שחולה 37) מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל
באב. בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו שאין פי על אף

מותר.38) הזוהמא להעביר אבל

.‡ÈÌBÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆»
ÌÈÂc ÌÈ·LBÈ ‡l‡ ,·‡a ‰ÚL˙a39ÌÈÁ‡Â ¿ƒ¿»¿»∆»¿ƒ»ƒ¿∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL ı¯‡‰ ÌÚ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÏ·‡k«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆«»»∆»«¬ƒƒ
L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯ ‰ÙOa BÏ40‰ÚL˙a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â . ¿»»»»¿…∆…¿»ƒ¿¿ƒ¿»

‰Ln·e ,ÌÈ·e˙ka B‡ ÌÈ‡È·pa B‡ ‰¯Bza ·‡a¿»«»«¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»
˙B„b‰·e ‡¯Ób·e ˙BÎÏ‰·e41‡l‡ ‡¯B˜ BÈ‡Â . «¬»«¿»»««»¿≈≈∆»

.e‰ÈÓ¯ÈaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c·e ˙BÈ˜·e ·Bi‡a¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»ƒ∆¿ƒ¿¿»
Ba ÔÈÏËa Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙Â42ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜Óe . ¿ƒ∆≈«»¿≈ƒƒ¿»«¬»ƒ

L‡¯ ÏL ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ‡lL ÔÈ‚‰B43. ¬ƒ∆…¿«ƒ«¿ƒƒ∆…

החורבן.39) על וצער מכאב דרכי 40)עצבים משום ֵ
לב".41)שלום. משמחי ישרים ה' "פקודי שנאמר:

שמחה.42) להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ארץ 43) משמים "השליך כתוב: ובחורבן פאר, שנקראים
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באב  תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת
בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל ֳֵכדין

.·ÈB˙B‡a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ ewz ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆»¿
¯iÎÓe „iÒÓ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÔÈBa ÔÈ‡L ,¯Bc‰44ÔÈ·k «∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿À»¿À»¿ƒ¿«

B˙Èa ÁË ‡l‡ ;ÌÈÎÏn‰45¯iLÓe „ÈÒa „ÒÂ ËÈËa «¿»ƒ∆»»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈
Á˙t‰ „‚k ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÌB˜Ó46.„ÈÒ ‡Ïa ¿«»««»¿∆∆«∆«¿…ƒ

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,˙¯iÎÓe ˙„iÒÓ ¯ˆÁ Á˜Bl‰Â47, ¿«≈«»≈¿À∆∆¿À∆∆¬≈¿∆¿»»
.ÌÈÏ˙k‰ ÛÏ˜Ï B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒ¿…«¿»ƒ

הקיר.44) על נאים הכנסת 45)ציורים בית כי אומרים יש
זה. בכלל אינם המדרש לבית.46)ובית בכניסה שיראוהו

יהודי.47) אינו זאת שעשה

.‚È‰cÚÒ ˙BOÚÏ ÔÁÏL C¯BÚ‰L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈À¿»«¬¿À»
ËÚÓ epnÓ ¯qÁÓ ,ÌÈÁ¯B‡Ï48Èet ÌB˜Ó ÁÈpÓe , ¿¿ƒ¿«≈ƒ∆¿««ƒ«»»

.ÌL ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úw‰ ÔÓ ‰¯Ú˜ ‡Ïa¿…¿»»ƒ«¿»»¿»≈»
˙¯iLÓ ,·‰f‰Â ÛÒk‰ ÈËÈLÎz ‰OBÚ ‰M‡‰LÎe¿∆»ƒ»»«¿ƒ≈«∆∆¿«»»¿«∆∆
‰È‰È ‡lL È„k ,Ô‰a ˙‚‰BpL ËÈLÎz‰ ÈÈnÓ ÔÈÓƒƒƒ≈««¿ƒ∆∆∆»∆¿≈∆…ƒ¿∆

Á˜BÏ ,‰M‡ ‡OB Ô˙Á‰LÎe .ÌÏL ËÈLÎz49¯Ù‡ «¿ƒ»≈¿∆∆»»≈ƒ»≈«≈∆
el‡ ÏÎÂ .ÔÈlÙz‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó BL‡¯a Ô˙BÂ ‰Ï˜Óƒ¿∆¿≈¿…¿«»««¿ƒƒ¿»≈
CÁkL‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯È ¯kÊÏ È„k - ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿»«ƒ∆∆¡«ƒ∆¿»≈
‡Ï Ì‡ ÈkÁÏ ÈBLÏ ˜a„z .ÈÈÓÈ ÁkLz ,ÌÈÏLe¯È¿»»ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ…
L‡¯ ÏÚ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ ,ÈÎ¯kÊ‡∆¿¿≈ƒƒ…«¬∆∆¿»«ƒ«…

.È˙ÁÓOƒ¿»ƒ

תבשיל.48) לחסר צריך אינו טוב ויום שבת לסעודת אבל
צבור,49) תענית בעת העם כל שעושים כמו בעצמו, החתן

שמחתי". ראש "על נאמר שהרי

.„ÈL e¯Êb ÔÎÂ¯ÓÊ ÈÈÓ ÏÎÂ .¯ÈL ÈÏÎa ÔbÏ ‡l ¿≈»¿∆…¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆∆
¯eÒ‡Â Ô‰a ÁÓOÏ ¯eÒ‡ ¯ÈL ÏL ÏB˜ ÈÚÈÓLÓ ÏÎÂ¿»«¿ƒ≈∆ƒ»ƒ¿…«»∆¿»
ÔÈi‰ ÏÚ ‰ta ‰¯ÈL elÙ‡Â .Ôa¯Á‰ ÈtÓ ,ÔÚÓLÏ¿»¿»ƒ¿≈«À¿»«¬ƒƒ»«∆«««ƒ
Ïk e‚‰ ¯·Îe .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa :¯Ó‡pL ,‰¯eÒ‡¬»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ¿»»¬»
˙B‡„B‰ ÏL ¯ÈL B‡ ˙BÁaLz È¯·c ¯ÓBÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«ƒ¿≈À¿»ƒ∆»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡Ï50.ÔÈi‰ ÏÚ »≈¿«≈»∆«««ƒ

וכלה.50) חתן בבית כגון:

.ÂËCk ¯Á‡Â51‡lL ,ÌÈ˙Á ˙B¯ËÚ ÏÚ e¯Êb ¿««»»¿««¿¬»ƒ∆…
,ÏÈÏk ÌeL BL‡¯a Ô˙Á‰ ÁÈpÈ ‡lLÂ .ÏÏk ÌÁÈp‰Ï¿«ƒ»¿»¿∆…«ƒ«∆»»¿…¿ƒ

e¯Êb ÔÎÂ .‰¯ËÚ‰ Ì¯‰Â ˙Ùˆn‰ ¯Ò‰ :¯Ó‡pL52ÏÚ ∆∆¡«»≈«ƒ¿∆∆¿»≈»¬»»¿≈»¿«
˙Blk ˙B¯ËÚ53ÏL Ï·‡ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÏL ‰È‰ Ì‡ , «¿«ƒ»»∆∆∆»»¬»∆

.‰lkÏ ¯zÓ ÏÈ„b¿ƒÀ»««»

על 51) שצר אספסיינוס, של מלחמה) חיל =) בפולמוס
החורבן. בעת שנחרב 52)ירושלים טיטוס, של בפולמוס

גדולה. יותר הייתה והצרה ידו על דווקא 53)הבית
מותרים. אחרים אבל גזרו וכלות בחתנים

.ÊËÌa¯Áa ‰„e‰È È¯Ú ‰‡¯L ÈÓ54È¯Ú :¯ÓB‡ , ƒ∆»»»≈¿»¿À¿»»≈»≈
,da¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰‡¯ .Ú¯B˜Â ,¯a„Ó eÈ‰ EL„»̃¿¿»ƒ¿»¿≈«»»¿»«ƒ¿À¿»»

'B‚Â ¯a„Ó ÌÈÏLe¯È :¯ÓB‡55,Ba¯Áa Lc˜n‰ ˙Èa . ≈¿»«ƒƒ¿»¿≈«ƒ¿»¿À¿»

ÔÎÈ‰Óe .Ú¯B˜Â ,'B‚Â ez¯‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa :¯ÓB‡≈≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈¿¿≈«≈≈»
ÌÈÙBv‰ ÔÓ ?Ú¯˜Ï ·iÁ56Ú¯B˜ ,Lc˜nÏ ÚÈbiLÎe . «»ƒ¿…«ƒ«ƒ¿∆«ƒ««ƒ¿»≈«

C¯cÓ ‡B·iLk ,‰lÁz Lc˜na Ú‚t Ì‡Â .¯Á‡ Ú¯∆̃««≈¿ƒ»««ƒ¿»¿ƒ»¿∆»ƒ∆∆
.ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒBÓe ,Lc˜n‰ ÏÚ Ú¯B˜ - ¯a„n‰«ƒ¿»≈«««ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ

גויים 54) שיד היינו, ש"חורבנן" והב"ח יוסף הבית וכתבו
עליהן. שלטת "וקורע".55)עודנה כאן: נוסף אחר בנוסח

על  וקורע חוזר יהודה, ערי על קרע שכבר פי על ואף
הקודש. עיר לירושלים מקו 56)ירושלים מסביב ם

המקדש. מקום את משם לראות שאפשר

.ÊÈB„Èa Ú¯B˜ Ìlk el‡‰ ÌÈÚ¯w‰ Ïk57.„nÚÓ »«¿»ƒ»≈À»≈«¿»≈À»
BaÏ ˙‡ ‰l‚iL „Ú ,ÂÈÏÚL ˙eÒk Ïk Ú¯B˜Â58BÈ‡Â . ¿≈«»¿∆»»«∆¿«∆∆ƒ¿≈

‰Á‡Ó59‡e‰ È‡M¯ Ï·‡ .ÌÏBÚÏ el‡ ÌÈÚ¯˜ ¿«∆¿»ƒ≈¿»¬»««
˙BÓlÒ ÔÈÓk Ô¯Ù˙Ïe ÔË˜ÏÏ ,ÔÏÏÓÏ ,ÔÏÏLÏ60. ¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿ƒÀ»

כלי.57) ידי על כנגד 58)ולא שמאלו בצד הקרע שעושה
ואם, אב על כקריעה דינן אלו שקריעות רבינו, וסובר ליבו.
והראב"ד  הקריעה. איחוי לעניין בגמרא אותן שהשוו כשם

זה. על הקרעים 59)חולק את שמחברת מיושרת תפירה
הקרע 60)כבראשונה. שהיכר מיושרות שאינן תפירות

נשאר.

.ÁÈCBz ,‡·Â CÏB‰ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‡·e CÏB‰ ‰È‰»»≈»ƒ»«ƒ≈»»
¯Á‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈≈«∆««≈¿ƒ¿««

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ - ÌBÈ ÌÈLÏL61. ¿ƒ≈¿≈«

המקדש.61) ומקום יהודה בערי הדין וכן

.ËÈ˙BÓÈÏ ÏËaÏ ÌÈ„È˙Ú el‡‰ ˙BÓBv‰ Ïk»«»≈¬ƒƒƒ»≈ƒ
ÌBÈ ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú Ì‰L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÁÈLn‰«»ƒ«¿…∆»∆≈¬ƒƒƒ¿
'‰ ¯Ó‡ ‰k :¯Ó‡pL .‰ÁÓOÂ ÔBOO ÈÓÈÂ ·BËƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«…»«
ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ ,˙B‡·¿̂»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
‰ÁÓOÏe ÔBOOÏ ‰„e‰È ˙È·Ï ‰È‰È È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ¿»¬ƒƒƒ¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿»

e·‰‡ ÌBÏM‰Â ˙Ó‡‰Â ,ÌÈ·BË ÌÈ„ÚÓÏe62. ¿…¬ƒƒ¿»¡∆¿«»¡»

לישראל,62) טובים ימים להיות עתידים ימים "אותם
עליה  המתאבלים וכל וגו', הרביעי צום ה' אמר כה שנאמר
שמחו  שנאמר הבא, לעולם עימה הם שמחים הזה, בעולם

וגו'". אוהביה כל בה וגילו ירושלים את

˙BiÚz ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

dMpge dNbn zFkld
-mipnfxtqהל'מגילהוחנוכה

¦§§¦¨©£ª¨
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ1ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»

ÔÈn‰ ÔÓ2. ƒ«ƒ¿»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  3ּפרק ¤¤¦
המגילה,1) קריאת וזמן בקריאה, המחוייבים בו נתבאר

המקומות. חילוף לפי וחילופו

.‡È¯·cÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ dpÓÊa ‰l‚n‰ ˙‡È¯¿̃ƒ««¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈ‡È·p‰ ˙wz ‡È‰L ÌÈÚe„È ÌÈ¯·c‰Â .ÌÈ¯ÙBÒ4. ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ«»««¿ƒƒ
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d˙‡È¯˜a ÌÈ·iÁ Ïk‰Â5ÌÈLÂ ÌÈL‡ :6ÌÈ¯‚Â , ¿«…«»ƒƒ¿ƒ»»¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ7d˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓe .8. «¬»ƒ¿À¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿«ƒƒ¿»

ÔÈ‡·e Ô˙„B·Ú ÔÈÏh·Ó Ô˙„B·Úa ÌÈ‰k elÙ‡Â«¬ƒ…¬ƒ«¬»»¿«¿ƒ¬»»»ƒ
‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÚÓLÏ9‰¯Bz „eÓÏz ÌÈÏh·Ó ÔÎÂ . ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«¿»
‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÚÓLÏ10ÏL ˙BˆÓ ¯‡LÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»«»…∆ƒ¿»ƒ¿∆

‰¯Bz11EÏ ÔÈ‡Â .‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÈtÓ ÔÈÁ„ ÔlkL , »∆À»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿
‰ÂˆÓ ˙nÓ ıeÁ ,ÂÈtÓ ‰l‚Ó ‡¯˜Ó ‰Á„pL ¯·c12 »»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»ƒ≈ƒ¿»

¯Á‡Â ‰lÁz B¯·B˜ - Ba Ú‚Bt‰L ;ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«≈«¿¿ƒ»¿««
‡¯B˜ Ck13. »≈

ל.).2) (קידושין סופרים נקראו הראשונים אינן 3)חכמים
הלכות  'בעל כדעת ולא מצוות. תרי"ג במנין נכללות
תרי"ג  בכלל הן וחנוכה מגילה קריאת שמצוות גדולות',
קדשנו  "אשר עליהן: מברכים שאנו מאחר המצוות,
היטב  הזה הענין את רבינו ביאר וכבר וצונו", במצותיו
(מכות  שאמרו שמאחר הראשון), (שורש המצוות' ב'ספר
מצות  עשרה ושלש מאות שש שמלאי, רבי "דרש כג.):

ב'ספר ·ÈÈÒלמשהנאמרו  שם רבינו גרסת היא (וכך "
כך, אחר שנתחדשו מצוות בהן לכלול יתכן לא המצוות'),

כג.). (שבת תסור" "לא בכלל שהן במגילה 4)אףֿעלֿפי
נביאות, ושבע נביאים ושמונה ארבעים רבנן, "תנו א: יד,
שכתוב  מה על הותירו ולא פחתו ולא לישראל, להם עמדו
"מכדי  ב.): (שם אמרו וכן מגילה". ממקרא חוץ בתורה,
מקרא  ימי כל (הלא תקנינהו" הגדולה כנסת אנשי כולהו
נביאים  כמה היו ובהם כנה"ג) אנשי תקנום בפורים מגילה

יז:). ב.5)(מגילה ב, רבי 6)ערכין "אמר א: ד, מגילה
היו  הן שאף מגילה, במקרא חייבות נשים לוי, בן יהושע
האי, רב (לשון נגאלו" אסתר "שעלֿידי - הנס" באותו

להלן. וראה (151 עמוד קח. לפסחים אבל 7)אוצה"ג
שהזמן  ממצוותֿעשה שפטורים משוחררים, שאינם עבדים
נשים  ודוקא מגילה. ממקרא פטורים בנשים, כמו גרמן
[וראה  לחםֿמשנה. ועי' כנ"ל. הנס, נעשה שעלֿידן חייבות,

ב]. הערה ה"א חנוכה מהל' פ"ג 'ירושלמי'8)להלן
ובני  בנוי מכנש לוי, בן יהושע "רבי ה"ה: פ"ב מגילה

קומיהון". לה וקרי א.9)ביתיה ג, "כהנים 10)מגילה
מבטלין  כולן במעמדם, וישראל בדוכנם לוים בעבודתן
בית  של סמכו מכאן מגילה, מקרא לשמוע ובאין עבודתן
מגילה" מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד שמבטלין רבי

שם). המצוות,11)(מגילה כל כנגד שקול תורה שתלמוד
כולם". כנגד תורה "ותלמוד מ"א): פ"א (פאה שנינו שהרי

לקברו.12) עליו שמצוה בו, שיטפל מי ואין עזוב מת
ב.13) ג, מגילה

.·È„È ‡ˆÈ ‡¯Bw‰ ÔÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ‡¯Bw‰ „Á‡∆»«≈¿∆»«≈«ƒ«≈»»¿≈
B˙·BÁ14,‡e‰Â .·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÈtÓ ÚÓLiL »¿∆ƒ¿«ƒƒƒ∆«»

d˙‡È¯˜a15ÔË˜ ‡¯Bw‰ ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .16,‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»»«≈»»∆
.‡ˆÈ ‡Ï epnÓ ÚÓBM‰«≈«ƒ∆…»»

כעונה.14) ב.15)שהשומע יט, שם בקצת 16)משנה,
הקורא  היה "אם כתוב: הכסףֿמשנה) בגירסת (וכן נוסחאות
מביא  רוקח' ב'מעשה אבל שוטה", או קטן או חרש
נזכר  לא ושם וקס"ב, קי"א משנת כת"י של נוסחאות

מדבר. ואינו שומע אינו גמור חרש שהרי נכון, וכן "חרש".
תנא, "מאן שם): (מגילה אמרו שומע, ואינו שמדבר ובחרש
דתנן  היא, יוסי רבי מוציא) (שאינו לא? נמי דיעבד חרש
אומר  יוסי רבי יצא, - לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא
שמע  קריאת מהל' בפ"ב רבינו שפסק ומכיון יצא", לא -
כרחנו  על יצא, לאזנו השמיע ולא שמע את שהקורא ה"ח,
(מגילה  ב'ירושלמי' הוא וכן מגילה. במקרא חרש דין שבטל
במשנה" היא לשון שגרת חרש, כאן "אין ה"ה): פ"ב

(כסףֿמשנה).

.‚dlk ˙‡ ˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓ17‰ÏÈla d˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓe . ƒ¿»ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ¿»««¿»
ÌBi·e18ÌBi‰ ÏÎÂ ,‰ÏÈl‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . «¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«««¿»¿»«

ÌBi‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk19‰ÏÈla d˙‡È¯˜ Ì„˜ C¯·Óe . »≈ƒ¿ƒ««¿»≈…∆¿ƒ»»««¿»
˙BÎ¯a LÏL20CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â . »¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆

.‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»
ÌÈq ‰OÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÔÓf·e Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ˙B·‡Ï«¬≈«»ƒ»≈«¿««∆»«»¿»
ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â eÈÁ‰L ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿«

"eÈÁ‰L" C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ÌBi·e .‰f‰21ÌB˜Óe . «∆«≈≈¿»≈∆∆¡»¿
C¯·Ó ,‰È¯Á‡ C¯·Ï e‚‰pL22eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a : ∆»¬¿»≈«¬∆»¿»≈»«»¿»¡…≈

,eÈc ˙‡ Ôc‰Â ,e·È¯ ˙‡ ·¯‰ Ï‡‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»»≈»»∆ƒ≈¿«»∆ƒ≈
ÌlLÓ‰Â ,eÈ¯vÓ eÏ Ú¯Ùp‰Â ,e˙Ó˜ ˙‡ Ì˜Bp‰Â¿«≈∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»»ƒ»≈¿«¿«≈
Ú¯Ùp‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ È·ÈB‡ ÏÎÏ ÏeÓb23 ¿¿»¿≈«¿≈»«»¿»«ƒ¿»

.ÚÈLBn‰ Ï‡‰ ,Ì‰È¯ˆ ÏkÓ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ»»≈∆»≈«ƒ«

מאיר.17) כרבי א. יט, מגילה א:18)משנה, ד, מגילה
המגילה  את לקרות אדם חייב לוי, בן יהושע רבי "אמר
אקרא  אלקי ג) כב, (תהלים שנאמר ביום, ולשנותה בלילה
על  נאמר זה (מזמור לי" דומיה ולא ולילה תענה, ולא יומם

רש"י). - דבר 19)אסתר הכלל, "זה ב: כ, מגילה משנה,
כשר  - בלילה שמצותו ודבר היום, כל כשר - ביום שמצותו

הלילה". "מאי 20)כל ב: כא, וגמרא א. כא, שם משנה,
ובריך: אשי, דרב לקמיה אקלע מקטרזיא ששת רב מברך?

על = ) שעשהÓמנ"ח" מגילה, ושה קרא רש"י).Áסים יינו,
שהחיינו 21) לברך שצריך אומרים, ויש בלילה. בירך שכבר

(אסתר  שנאמר ביום, היא הקריאה מצות שעיקר ביום, גם
" כח): ֿ ÌÈÓÈ‰Âט, במגיד (ראה ונעשים" נזכרים האלה

כא:22)משנה). שם הברכה ונוסח א. כא, מגילה משנה,
שלש 23) להזכיר כדי הנפרע", "האל הגירסא: בכת"י

כ  זו, בברכה "האל" בידי פעמים עמלק נפל פעמים שלש י
רוקח'). ('מעשה ומרדכי שאול יהושע, בימי ישראל:

.„?d˙‡È¯˜ ÔÓÊ e‰ÊÈ‡24dÏ ewz ‰a¯‰ ÌÈpÓÊ ≈∆¿«¿ƒ»»¿«ƒ«¿≈ƒ¿»
ÌÈÓÎÁ25ÈpÓÊ Ô‰ el‡Â .Ì‰ÈpÓÊa :¯Ó‡pL , ¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿«≈∆¿≈≈¿«≈

ÈÓÈÓ ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ‰È„Ó Ïk :d˙‡È¯¿̃ƒ»»»¿ƒ»∆»¿»À∆∆»ƒ≈
Ôe Ôa ÚLB‰È26ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,27Û‡ , ¿À«ƒ≈»»∆≈¿»»»∆«

¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ,‰ÓBÁ ÂLÎÚ dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«¿»»ƒ«¬ƒ»»»
¯„‡a28˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰È„Óe .29‰È„Ó ÏÎÂ .C¯k «¬»¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈¿»¿»¿ƒ»

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»À∆∆»ƒ¿À«¿««ƒ
‰È„Óe .¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ,‰zÚ ˙ÙwÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆«»¿ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»

˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ30.¯ÈÚ ƒ«ƒ¿≈ƒ
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א.24) ב, שם).25)מגילה (מגילה, הגדולה כנסת אנשי
(שם 26) שאמר קרחה, בן יהושע כרבי ודלא שם. משנה,

אחשורוש. מימי (מגילה 27)ב:) שאמרו ממה נראה כן
ובחמיסר" בארביסר בהוצל מגילה קרי אסי "רב ב): ה,
(כתובות  היא בחו"ל הוצל והרי חומה. מוקף ספק משום
פ"א  למגילה ר"ן - דבנימין") "הוצל שם גרסינן ולא קיא.
פ"א  בתחילת ב'ירושלמי' מפורש וכן ע"א). ב ווילנא (דפוס
= ) קורין הרמב"ן) גרס (כן בחו"ל הכרך... "וחרב דמגילה

שם). ור"ן הרמב"ן (לקוטות עשר)" מגילה 28)בחמשה
ב. א.29)ג, ב, שם ב.30)משנה, ב, מגילה

.‰˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Èa‰ ÔLeL««ƒ»««ƒ∆…»¿»À∆∆
,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜ ,Ôe Ôa ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ≈¿À«ƒ¿ƒ«¬ƒ»»»
.Ba ¯OÚ ‰MÓÁa ÁBÂ :¯Ó‡pL ,Òp‰ ‰È‰ daL∆»»»«≈∆∆¡«¿««¬ƒ»»»
„B·k ˜ÏÁÏ È„k ?ÚLB‰È ÈÓÈa ¯·c‰ eÏz ‰nÏÂ¿»»»«»»ƒ≈¿À«¿≈«¬…»
È„k .ÔÓf‰ B˙B‡a ‰·¯Á ‰˙È‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¬≈»¿«¿«¿≈

˜ eÈ‰iLÔÈk¯k Ô‰ el‡k e·LÁÈÂ ,ÔLeL È·k ÔÈ‡¯B ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿¿ƒ≈¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·¯Á ‰zÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰«À»ƒ»««ƒ∆≈«»¬≈ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ÚLB‰È ÈÓÈa ÔÈÙwÓ eÈ‰Â¿»À»ƒƒ≈¿À«ƒ«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆

‰Ê Òa Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ÔB¯kÊ31. ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ה"א.31) פ"א מגילה 'ירושלמי'

.Â‡l‡ ˙BiÒÎ Èz·a ÌÈˆa˜˙Ó ÌÈ‡L ,ÌÈ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»
ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰iL Ì‰Ï ewz ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ

‰ÒÈk‰ ÌBÈa32¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ?„ˆÈk . ¿«¿ƒ»≈«ƒ»«¿»»»»
ÏÁ Ì‡Â .ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜ ,ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ«¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,ÈLÈÓÁÂ ÈMÓ ıeÁ ¯Á‡ ÌBÈa¿«≈ƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ

.¯OÚ ‰Úa¯‡Ï CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿«¿»»»»

להיות 32) הכפרים על הקילו "חכמים א: ב, מגילה משנה,
לאחיהם  ומזון מים שמספקין מפני הכניסה, ליום מקדימים

ד:). (שם שבכרכים"

.Ê- ˙aMa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ ?„ˆÈk≈«»«¿»»»»ƒ¿¿∆»««»
.¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó«¿ƒƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ∆««»»
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈLÈÏLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆
,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈÚÈ·¯a ˙BÈ‰Ï ÏÁ .¯OÚ ‰LÏL¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ

¯OÚ ÌÈL ÌBÈ ‡e‰L33ÔÈÓÈc˜nL el‡ ÏÎÂ . ∆¿≈»»¿»≈∆«¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ…∆«¿»»»»≈¿ƒ»

‰¯OÚÓ ˙BÁÙa34. ¿»≈¬»»

בי"ד 33) בי"ג בי"ב בי"א נקראת "מגילה א. ב, שם משנה,
יותר". ולא פחות לא שכיון 34)ובט"ו, כרב. א. ה, מגילה

שם). (רש"י פרסום צריכה - בזמנה שלא אותה שקוראים

.ÁÔÓÊa ,‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ¯Ùk¿»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ÈLÈÓÁ·e ÈLa Ba ÔÈÒÎ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ≈¿ƒ»

¯OÚ ‰Úa¯‡a ‡l‡35‰¯OÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ . ∆»¿«¿»»»»¿»ƒ∆≈»¬»»
È¯‰ - ¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏ ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈÚe·˜ ÔÈÏËa«¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿»¿≈«ƒ¬≈

‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Óe ,¯ÙÎk ‡È‰36Ì‡Â . ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz - Ì„‡ Èa ‰¯OÚ ÌL ÔÈ‡37È¯‰Â , ≈»¬»»¿≈»»«»»«¿»»«¬≈

‰Úa¯‡a ‡l‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡Â ‰ÏB„b ¯ÈÚ ÈL‡k Ì‰≈¿«¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿«¿»»
¯OÚ38. »»

מקום 35) אימתי? יהודה, רבי "אמר א: ה, מגילה משנה,
בשני  לא נכנסין שאין מקום אבל ובחמישי, בשני שנכנסין
שאין  שכיון בזמנה", אלא אותה קורין אין - בחמישי ולא
שם  (רש"י בשבילם הקלה זאת אין - וחמישי בשני נכנסים

שם.36)ד:). בעינינו 37)משנה, שנראה עצמו, זה דבר
הכניסה, ביום לקרוא שיוכלו זה, למקום וכקולא כתקנה
גופה  היא ככפר, להיות וצריך אדם בני שם אין שהרי
להלן. כמבואר עיר, כמו יהיה שדינו וגורם קלקלתו,

בזמנה 38) שלא מגילה שהרי ה"ד. פ"א מגילה 'ירושלמי'
הקודמת  בהלכה כמבואר בעשרה, אלא אותה קורין אין

רוקח'). ('מעשה

.ËÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿
Ï·‡ ;˙eÎÏÓ Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï LiL ÔÓÊa ?‰ÒÈk‰«¿ƒ»ƒ¿«∆≈»∆¿ƒ¿»≈«¿¬»
ÌBÈ ‡e‰L ,dpÓÊa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»∆

¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡39È·e ÌÈ¯Ùk‰ Èa : «¿»»»»¿¬ƒ»»»¿≈«¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡¯B˜ ÔÈk¯k È·e ,¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ˙B¯ÈÚ¬»¿ƒ¿«¿»»»»¿≈¿«ƒ¿ƒ

.¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»

שהשנים 39) בזמן אימתי? יהודה, רבי "אמר א: ב, [מגילה
הואיל  הזה בזמן אבל אדמתן, על שרויין וישראל כתיקונן
אלא  אותה קורין אין בה, הרי"ף) (כגירסת ומסתכנין
מעמידים  ישראל שהיו העת באותה שדווקא בזמנה",
סכנה, לידי באים ואין עצמם) ברשות עומדים = ) דתיהם
הזה  בזמן אבל בי"ג, בי"ב בי"א אותה קוראים היו
בזמנה  אלא אותה קוראים אין - בדתיהם ישראל שמסתכנים

במלכות]. הדבר שתלה רבינו כוונת וכן (רי"ף).

.È¯ÈÚ Ôa40C¯ÎÏ CÏ‰L41,¯ÈÚÏ CÏ‰L C¯k Ôa B‡ , ∆ƒ∆»«ƒ¿«∆¿«∆»«¿ƒ
‰‡È¯˜ ÔÓÊa BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ BzÚ„ ‰È‰ Ì‡42·kÚ˙Â , ƒ»»«¿«¬…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

BzÚ„a ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BÓB˜Ók ‡¯B˜ - ¯ÊÁ ‡ÏÂ¿…»«≈ƒ¿¿ƒ…»»¿«¿
ÈL‡ ÌÚ ‡¯B˜ - ‰‡È¯w‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ¯ÊÁÏ«¬…∆»¿««¿««¿ƒ»≈ƒ«¿≈

ÌL ‡e‰L ÌB˜n‰43C¯Îe .44BÏ CeÓq‰ ÏÎÂ45ÏÎÂ «»∆»¿«¿»«»¿»
BnÚ ‰‡¯p‰46ÌÈtÏ‡ ÏÚ ¯˙È Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ Ì‡ , «ƒ¿∆ƒƒ≈≈≈∆»≈««¿«ƒ

‰n‡47.¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜Â C¯Îk ‰Ê È¯‰ , «»¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»»»

בי"ד.40) קריאתו בט"ו.41)שזמן קריאתו שזמן
(42 ֿ וכסף (מגידֿמשנה הלך שאליו המקום אותו של

ובגמרא.43)משנה). במשנה א. יט, ג,44)מגילה שם
בעמק.45)ב. שהוא כגון עמו, נראה שאינו אףֿעלֿפי

ס 46) שאינו בהר.אףֿעלֿפי שהוא כגון לו, מוך
על 47) וגם סמוך על גם מוסב שזה מורה הלשון פשטות

יש  רב הבדל - עמו? בנראה תועלת מה כן ואם נראה,
"נראה", ואילו ההליכה. במידת נמדד "סמוך", ביניהם:
אמה, מאלפים יותר יש שבהליכה שאע"פ אוירי, בקו נמדד
ככרך  הוא הרי - אמה מאלפים יותר אין האויר שבקו כיון

(כסףֿמשנה).

.‡È¯ÈÚ48˙ÙwÓ ‰˙È‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˜ÙÒ ‡È‰L ƒ∆ƒ»≈¿≈»«ƒ»¿»À∆∆
,‰Ùw‰ Ôk ¯Á‡ B‡ Ôe Ôa ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ¿À«ƒ««≈À¿»
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‰MÓÁÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,ÌÈÓi‰ ÈLa ÔÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿≈«»ƒ∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
‰Úa¯‡a d˙‡È¯˜ ÏÚ ÔÈÎ¯·Óe .Ì‰ÈÏÈÏ·e ,¯OÚ»»¿≈≈∆¿»¿ƒ«¿ƒ»»¿«¿»»

ÌÏBÚ‰ ·¯Ï d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¯OÚ49. »»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿…»»

ב.48) ה, הגאונים 49)מגילה בשם הר"ן הביא כן
(משנהֿלמלך).

.·Èe¯aÚ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯„‡a ‰l‚n‰ ˙‡ e‡¯»̃¿∆«¿ƒ»«¬»ƒ¿««»ƒ¿
¯„‡a d˙B‡ ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈ¯ÊBÁ - ‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«»»¿ƒ¿¿ƒ»«¬»

dpÓÊa ÈM‰50. «≈ƒƒ¿«»

נקבעו 50) פורים ומצות מגילה מקרא כי ב. ו, מגילה משנה,
פורים  גאולת לגאולה, גאולה לסמוך כדי השני, לאדר

בגמרא). (שם בפסח מצרים לגאולת

.‚È˙aLa ‰l‚n‰ ˙‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡51ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb . ≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿«»¿≈»∆»ƒ…
,d˙B¯˜Ï È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïˆ‡ CÏÈÂ B„Èa d˙B‡»¿»¿≈≈≈∆ƒ∆»ƒƒ¿»
ÌÈ·iÁ Ïk‰L .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰p¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ∆»«¿««ƒ¿»«ƒ∆«…«»ƒ

d˙‡È¯˜a ÔÈ‡È˜a Ïk‰ ÔÈ‡Â ,d˙‡È¯˜a52Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»»¿≈«…¿ƒƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÏÁ»¿«¿ƒ»»¿«»«¿ƒƒ¿¿ƒ»

˙aM‰ Ì„˜53ÌÈ¯et ˙BÎÏ‰a ÔÈL¯B„Â ÔÈÏ‡BLÂ . …∆««»¿¬ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
aL d˙B‡aÌÈ¯et ‡e‰L ¯ÈkÊ‰Ï È„k ,˙54. ¿»«»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

אי 51) שלנו, החדשים קביעות לפי א. ב, מגילה משנה,
מוקפין. של פורים אלא בשבת לחול ד,52)אפשר מגילה

אמרו 53)ב. "באלו א: ה, ושם א. ב, מגילה משנה,
אמר  אבא רבי אמר טעמא? מאי - מאחרין ולא מקדימין
ולא  (כלומר: יעבור" ולא כז) ט, (אסתר קרא אמר שמואל:

ד,א.54)יאוחר). מגילה

.„È?„ˆÈk55˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ56 ≈««¿»»»»∆»ƒ¿¿«»
˙B¯ÈÚ Èa -57È·e ,˙aL ·¯Úa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ¿≈¬»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿∆∆«»¿≈

‰MÓÁ ÌBÈ ÏÁ .˙aLa „Á‡a ÌpÓÊa ÌÈ‡¯B˜ ÌÈk¯k¿«ƒ¿ƒƒ¿«»¿∆»¿«»»¬ƒ»
ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ÌÈk¯k Èa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ»»ƒ¿¿«»¿≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ
˙B¯ÈÚ È·e ;¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,˙aL ·¯Úa¿∆∆«»∆«¿»»»»¿≈¬»
ÔÈ‡¯B˜ Ïk‰ e‡ˆÓÂ ;ÌpÓÊ ‡e‰L ,ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«∆¿«»¿ƒ¿¿«…¿ƒ

.¯OÚ ‰Úa¯‡a¿«¿»»»»

א.55) ב, שם החודש 56)משנה, את שקידשו בזמן
נ. הערה למעלה וראה הראייה, בכת"י 57)עלֿפי

אין  הזה שבזמן לפי הכפרים". ובני עיירות "ובני הגירסא:
ה"ט). (למעלה הכניסה ביום קוראים הכפרים

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מן 1) והאסור ופסולה, והכשרה המגילה, איכות בו נתבארו

בהם  לעשות והמחוייב אלו, בימים והאבל העינוי
הפרק  ונסתיים לאביונים. ומתנות מנות, ומשלוח מהשמחה,

מזרענו. יסוף לא וזכרה לעד תתקיים זו שמגילה בביאור

.‡‡ˆÈ ‡Ï - Ú¯ÙÓÏ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰2‡¯˜ . «≈∆«¿ƒ»¿«¿≈«…»»»»
‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ,BÏ ÈL ˜eÒt ‡¯˜Â ,„Á‡ ˜eÒt ÁÎLÂ¿»«»∆»¿»»»≈ƒ¿»«¿»»
,‡ˆÈ ‡Ï - ÈLÈÏL ˜eÒt ‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ,ÁÎML ˜eÒt»∆»«¿»«¿»»»¿ƒƒ…»»

Ú¯ÙÓÏ „Á‡ ˜eÒt ‡¯wL ÈtÓ3?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿≈∆»»»∆»¿«¿≈«∆»≈«∆
¯„q‰ ÏÚ ‡¯B˜Â ÁÎML ÈL ˜eÒtÓ ÏÈÁ˙Ó4. «¿ƒƒ»≈ƒ∆»«¿≈««≈∆

האחרונים 2) הפסוקים שקרא והיינו א. יז, מגילה משנה,
הפרקים  קרא אם והואֿהדין הראשונים. הפסוקים ואחרֿכך
ק"ש  מהל' בפ"ב (וראה הראשונים שקרא לפני האחרונים

ה"ב.3)הי"א). פ"ב מגילה ב.4)'ירושלמי' יח, מגילה

.·dÈˆÁ ‡¯˜‡ :¯Ó‡È ‡Ï ,dÈˆÁ e‡¯wL ¯eaˆ ‡ˆÓ»»ƒ∆»¿∆¿»……«∆¿»∆¿»
,ÔBL‡¯ dÈˆÁ ‡¯˜‡Â ¯ÊÁ‡Â ¯eav‰ ÌÚ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ«ƒ¿∆¡…¿∆¿»∆¿»ƒ
ÏÚ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‡¯B˜ ‡l‡ ;Ú¯ÙÓÏ ‡¯B˜ ‰fL∆∆≈¿«¿≈«∆»≈ƒ¿ƒ»¿««

¯„q‰5‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ‡¯˜ .6Èt ÏÚ Û‡ - «≈∆»»¿»»¿«¿»«¿»»««ƒ
dlk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰ML7¯„q‰ ÏÚ ‡¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»ƒ¿»»««≈∆

‡ˆÈ -8. »»

יצא".6)שם.5) - סירוגין "קראה א: יז, שם משנה,
המגילה 7) כל בינתיים לגמור יכול שהיה עד כלֿכך ששהה

סופה. עד מהל'8)מראש (פ"ב שמע בקריאת פסק כן
בתפילה  ורק ה"ט), חנוכה מהל' (פ"ג ובהלל הי"ב) ק"ש

התפילה. לראש שחוזר הי"ג) תפילה מהל' (פ"ד פסק

.‚B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,‰t ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰9. «≈∆«¿ƒ»«∆…»»¿≈»
ÊÚBl‰10L„w‰ ÔBLÏa ‰·e˙k‰ ‰l‚n‰ ˙‡ ÚÓML «≈∆»«∆«¿ƒ»«¿»ƒ¿«…∆

Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - L„w‰ ·˙Î·eƒ¿»«…∆««ƒ∆≈≈«»≈
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,ÔÈ¯ÓB‡11È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰·e˙k ‰˙ ¿ƒ»»¿≈»¿≈ƒ»¿»¿»

¯ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆÈ - dÚÓLe ˙ÈÂÈ12. ¿»ƒ¿»»»»««ƒ∆≈«ƒ
È¯·Ú ÚÓBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â13. «¬ƒ»»«≈«ƒ¿ƒ

שם.9) לשון 10)משנה, מבין ואינו זרה, בשפה המדבר
אנן 11)הקודש. "אטו (יח.): ובגמרא שם. משנה,

קריאה  מצות אלא ידעינן? מי הרמכים, בני האחשתרנים
ניסא". ופרסומי קריאה מצות נמי הכא ניסא, ופרסומי

יוונית 12) לכתוב התירו בספריֿתורה שגם א. יח, מגילה
"יפת  כז) ט, (בראשית מהכתוב ודרשו ח:), מגילה (משנה
(יון  יפת של "דבריו - שם" באהלי וישכון ליפת אלקים
פסק  וכן ט:). (מגילה שם" באהלי יהיו יפת) מבני שהוא

עיי"ש. יט, הלכה תפילין מהל' בפ"א [הכתב 13)רבינו
הלשון  אבל כא:). (סנהדרין ליבונאה כתב הוא העברי
(פרשה  רבה בויקרא נראה וכן הקודש. לשון היא (=השפה)
לאברם  - כתיב להלן לשונם, את שינו "לא שם: שאמרו לב)
בלשון  אליכם המדבר פי כי וכתיב העברים, אלקי - העברי

הקודש"].

.„˙BBLlÓ ˙¯Á‡ ÔBLÏa B‡ Ìeb¯z ‰·e˙k ‰˙È‰»¿»¿»«¿¿»«∆∆ƒ¿
¯Èkn‰ ‡l‡ d˙‡È¯˜a B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÌÈBb‰«ƒ…»»¿≈»ƒ¿ƒ»»∆»««ƒ

„·Ïa ÔBLl‰ B˙B‡14·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰zL ,‡e‰Â . «»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»ƒ¿»
È¯·Ú ·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔBLl‰ B˙B‡«»¬»ƒ»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‡¯B˜ ‰Ê ‡ˆÓpL ;‡ˆÈ ‡Ï - Èn¯‡Ï ˙ÈÓ¯‡ d‡¯˜e¿»»¬»ƒ«¬«ƒ…»»∆ƒ¿»∆≈

‰t ÏÚ15‡Ï - ‡¯Bw‰ B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡lL ÔÂÈÎÂ , «∆¿≈»∆…»»¿≈»«≈…
.epnÓ ÚÓBM‰ ‡ˆÈ»»«≈«ƒ∆

א.14) יז, מגילה א.15)משנה, יח, מגילה

.‰?„ˆÈk .‡ˆÈ ‡Ï - ‰ek ‡Ïa ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿…«»»…»»≈«
d·˙Bk ‰È‰16dL¯Bc B‡17˙‡ Ôek Ì‡ ,d‰ÈbÓ B‡ »»¿»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆

- BaÏ Ôek ‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ BaÏƒ»≈ƒ¿ƒ»»»¿ƒ…ƒ≈ƒ
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‡ˆÈ ‡Ï18ÌÓ˙Ó ‡e‰Â ‡¯˜ .19Ìc¯ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , …»»»»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«
‡ˆÈ - ‰La20. ¿≈»»»

ממנה 16) מעתיק שהוא שלימה במגילה פסוק שקורא
ודורשה.17)וכותבה. שלימה במגילה פסוק שקורא

א.18) יז, שם ידע 19)משנה, ולא ועני, ליה "דקרי
אותו  (שקוראים מדכר" - ליה אדכרי וכי סברא, לאהדורי

לה  יודע ואיננו -ועונה, לו וכשמזכירים הלב, בהבנת שיב
יח: מגילה - הקורא 20)נזכר) ודוקא א. יז, שם משנה,

השומע  אבל כולה, שקרא אנו שרואים כיון מתנמנם, שקרה
כראוי  שמע לא שוודאי יצא, לא מתנמנם ששמעה

ה"ב). דמגילה פ"ב ('ירושלמי'

.Â?‡ˆÈ ‰·È˙Îa BaÏ ÔeÎn‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿«≈ƒƒ¿ƒ»»»
˜ÈzÚnL ¯Ùqa ‡¯BwL ‰‡È¯wa ˙‡ˆÏ Ôek˙pLa¿∆ƒ¿«≈»≈«¿ƒ»∆≈«≈∆∆«¿ƒ

epnÓ21‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;·˙Bk ‡e‰L ‰ÚLa22Ôek˙ ƒ∆¿»»∆≈¬»ƒ…ƒ¿«≈
È„È ‡ˆBÈ BÈ‡L .‡ˆÈ ‡Ï - ·˙kL BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿ƒ»∆»«…»»∆≈≈¿≈
Ba ‰·e˙k dlkL ¯ÙqÓ d˙‡È¯˜a ‡l‡ B˙·BÁ»∆»ƒ¿ƒ»»ƒ≈∆∆À»¿»

‰‡È¯˜ ˙ÚLa23. ƒ¿«¿ƒ»

(21 ֿ (לחם כתיקונה עשויה שלימה מגילה לפניו שהיתה
יח:). ממגילה זו 22)משנה, מילה חסירה אחר, [בנוסח

היטב: רבינו דברי מתפרשים זה ולפי רוקח'), ('מעשה
שקורא  בקריאה לצאת מכוין אלאֿאםֿכן יוצא שאינו
בקריאה  לצאת מכוין אם אבל שלפניו, השלם מהספר

יצא]. לא - עכשיו בו שכותב בספר מגילה,23)שקורא
שם.

.Ê‰‡È¯˜ ‡¯˜Â d˙‡È¯˜a ‰ÚËÂ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ»»¿»»¿ƒ»
˙LaLÓ24‡ˆÈ -25.d˙‡È¯˜a ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿À∆∆»»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿ƒ»»

Ï·‡ .¯eaˆa elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ·LBÈ B‡ „ÓBÚ d‡¯¿̃»»≈≈»»«¬ƒ¿ƒ¬»
„B·k ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ ·LBÈ ¯eaˆ· ‡¯˜È ‡Ï…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿

¯eav‰26e‡ˆÈ - „Á‡k ‰¯OÚ elÙ‡ ,ÌÈL ‰e‡¯˜ . «ƒ¿»»¿«ƒ¬ƒ¬»»¿∆»»¿
ÔÈ‡¯Bw‰ ÔÓ ÌÈÚÓBM‰Â ÔÈ‡¯Bw‰27d˙B‡ ‡¯B˜Â . «¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»

ÔËw‰ ÌÚ ÏB„b28.¯eaˆa elÙ‡Â »ƒ«»»«¬ƒ¿ƒ

שובשה,24) לא הענין הבנת אבל משובשת, הקריאה רק
רוקח'). ('מעשה יצא לא - משובשת הענין הבנת גם שאם

בטעויותיה".25) מדקדקין אין "תני: שם: 'ירושלמי'
קורא 26) ביחיד אבל ה"א), פ"ד (שם ב'ירושלמי' נראה כן

המשנה  על (שם) בירושלמי הוא וכן לכתחילה, אפילו יושב
לא?... בתחילה הא לשעבר, "מה המגילה": את "הקורא
יושב" לקרותה מותר עומד, לקרותה מותר מתניתא כיני

טעמא?27)(לחםֿמשנה). "מאי א. כא, מגילה משנה,
כא:). שם (גמרא ושמעי" דעתייהו יהבי דחביבא, כיון

נהגו 28) והילך, "מיכן ה"ה): פ"ב (מגילה 'ירושלמי'
העדה' ב'קרבן (ופירש הכנסת" בבית לקרותה הרובים
נהגו  ואילך מכאן רביא, מתרגמינן נער השני: בפירוש

בנימין'). 'בני הכנסת. בבית לקרותה הנערים

.ÁÔÈa ‰·e˙k‰ ‰l‚Óa ¯eaˆa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿»≈
‡ˆÈ ‡Ï - ‡¯˜ Ì‡Â .ÌÈ·e˙k‰29‡ .‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l «¿ƒ¿ƒ»»…»»∆»ƒ≈»¿»

dÏ ‡‰iL È„k ,‰¯ÒÁ B‡ ˙BÚÈ¯È‰ ¯‡L ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«¿»«¿ƒ¬≈»¿≈∆¿≈»

‡ÏÂ ‰¯ÒÁ dÈ‡ elÙ‡Â da ‡¯B˜ „ÈÁi‰ Ï·‡ .¯k‰∆≈¬»«»ƒ≈»«¬ƒ≈»¬≈»¿…
B˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈÂ ,‰¯˙È30. ¿≈»¿≈»¿≈»

כאן 29) ואין במקרא, קורא כאילו שנראה א. יט, מגילה
שם). (רש"י הנס בתורה 30)פרסום קוראים שאין [שכשם

אין  ודאי כן כג:) (מגילה בעשרה אלא בנביא מפטירים ואין
- ביחיד שקוראים וכיוון מעשרה, בפחות בכתובים קורין
אלא  וכתובים נביאים בתורה קריאה זו שאין הדבר ניכר

שם]. אבן' ב'טורי ועי' הנס, פרסום כאן ויש במגילה,

.ËÔÈ·˙Bk ÔÈ‡31ÏÈÂb‰ ÏÚ BÈ„a ‡l‡ ‰l‚n‰32B‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»∆»ƒ¿««¿ƒ
ÛÏw‰ ÏÚ33‰¯Bz ¯ÙÒk ,34‡ˆÙÚ ÈÓa d·˙k Ì‡Â . ««¿»¿≈∆»¿ƒ¿»»¿≈«¿»
Ìez˜˜Â35- ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡La d·˙k .‰¯Lk - ¿«¿«¿¿≈»¿»»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

‰ÏeÒt36dÓˆÚ ‰¯Bzk ËeË¯O ‰ÎÈ¯ˆe .37ÔÈ‡Â . ¿»¿ƒ»ƒ¿«»«¿»¿≈
dÓLÏ „aÚÏ CÈ¯ˆ dlL ¯BÚ‰38ÏÚ ‰·e˙k ‰˙È‰ . »∆»»ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»¿»«
„aÚÓ BÈ‡L ¯BÚ ÏÚ B‡ ¯Èp‰39Ì"ekÚ d·˙kL B‡ , «¿»«∆≈¿À»∆¿»»«

‰ÏeÒt - ÒB¯B˜Èt‡ B‡40. ∆ƒ¿»

א.31) יז, מגילה חיה,32)משנה, או בהמה עור "לוקחין
אותו  מולחין ואחרֿכך תחילה, ממנו השער ומעבירין
בעפצא  ואחרֿכך בקמח, אותו מעבדין ואחרֿכך במלח,
זהו  אותו, ומחזיקין העור את שמכווצים מדברים בו וכיוצא

ה"ו). תפילין מהל' בפ"א (רבינו גויל" עור 33)הנקרא
שממול  החלק אותו, ועיבדו לשנים בעביו אותו שחילקו

ה"ז). (שם קלף נקרא שם 34)השער רבינו שכתב כמו
קלף. על וגם גויל על גם נכתב שספרֿתורה וה"ט, ה"ח

(שם 35) ספרֿתורה כתיבת מדין ונלמד הנחושת. חומצת
משנה'. 'מגיד – ה"ד) שאנו 36)פ"א א. יז, מגילה משנה,

יט.). (מגילה דוקא דיו בה ב.37)צריכים טז, שם
מזוזה 38) לענין הי"א) תפילין מהל' (פ "א רבינו כתב [כן

 ֿ (בכסף שם בתשובה והסביר לשמה, עיבוד צריכה שאינה
לספרֿתורה  אלא עיבוד שצריך שמענו שלא משנה),

א.39)ולתפילין]. יז, מגילה בפ"א 40)משנה, ראה
הי"ג. תפילין מהל'

.ÈÌ‡ :˙BÚ¯˜Ó B‡ ˙BLËLËÓ ˙Bi˙B‡ da eÈ‰»»ƒ¿À¿»¿…»ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯Lk - da¯ eÈ‰ elÙ‡ ,¯k ÔÓeMƒ̄»ƒ»¬ƒ»À»¿≈»¿ƒ≈
Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ÌÏL da¯ ‰È‰ Ì‡ ,¯k ÔÓeMƒ̄»ƒ»ƒ»»À»»≈¿≈»¿ƒ»

‡ˆÈ ‡Ï da ‡¯Bw‰Â ,‰ÏeÒt -41¯ÙBq‰ da ËÈÓL‰ . ¿»¿«≈»…»»ƒ¿ƒ»«≈
ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰ Ô‡¯˜e ,ÌÈ˜eÒt B‡ ˙Bi˙B‡ƒ¿ƒ¿»»«≈∆«¿ƒ»«

‡ˆÈ - ‰t42. ∆»»

ב.41) יח, שם.42)מגילה

.‡ÈeÈ‰iL „Ú dlk ‰¯eÙz ‡‰zL ‰ÎÈ¯ˆ ‰l‚n‰«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈¿»À»«∆ƒ¿
,ÔÈ„È‚a ‡l‡ ˙¯t˙ dÈ‡Â .˙Á‡ ‰l‚Ó ‰È˙B¯BÚ Ïk»∆»¿ƒ»∆»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿ƒƒ
.‰ÏeÒt - ÔÈ„È‚a ‡lL d¯Ùz Ì‡Â .‰¯Bz ¯ÙÒk¿≈∆»¿ƒ¿»»∆…¿ƒƒ¿»
¯ÙÒk ÔÈ„È‚a ‰ÚÈ¯È‰ Ïk ˙‡ ¯t˙Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒ¿…∆»«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈∆
‰ˆ˜a ˙B¯ÈÙz LÏL ÔÈ„È‚a ¯Ùz elÙ‡ ‡l‡ ,‰¯Bz»∆»¬ƒ»«¿ƒƒ»¿ƒƒ¿≈
- ÈM‰ ‰ˆwa LÏLÂ dÚˆÓ‡a LÏLÂ ‰ÚÈ¯È‰«¿ƒ»¿»¿∆¿»»¿»«»∆«≈ƒ

˙¯b‡ ˙‡¯˜pL ÈtÓ ,‰¯Lk43. ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ∆∆

גוריא 43) בר חמא רב אמר חלבו רב "אמר א: יט, במגילה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



קכז dkepge dlibn 'ld - mipnf xtq - elqk e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לב) ט, אסתר - בספר (ונכתב ספר נקראת מגילה רב, אמר
תפרה  שאם - ספר כט), שם - הפורים (אגרת אגרת ונקראת
חוטי  שלשה בה הטיל שאם - אגרת פסולה, - פשתן בחוטי

משולשין". שיהיו ובלבד - נחמן רב אמר כשרה, - גידין

.·È"˙¯OÚ"Â ÔÓ‰ Èa ˙¯OÚ ˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«≈ƒ¿¬∆∆¿≈»»«¬∆∆
aeÏ˙ ÌlkL ÌÚ‰ ÏÎÏ ÚÈ„B‰Ï È„k ,˙Á‡ ‰ÓÈL ƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ«¿»»»∆À»ƒ¿

„Á‡k e‚¯‰Â44‰l‚n‰ ‡¯Bw‰L ,Ï‡¯OÈ Ïk ‚‰Óe . ¿∆∆¿¿∆»ƒ¿«»ƒ¿»≈∆«≈«¿ƒ»
˙¯b‡k ËLBÙe ‡¯B˜45,¯Ó‚iLÎe ;Òp‰ ˙B‡¯‰Ï , ≈≈¿ƒ∆∆¿«¿«≈¿∆ƒ¿…

dÎ¯BÎÂ ¯ÊBÁ46.C¯·Óe dlk ≈¿¿»À»¿»≈

ב.44) טז, (מגידֿמשנה).45)שם, גאון האי רב כתב כן
וכורכה".46) "ופושטה בכת"י:

.‚È‰MÓÁÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈL¿≈«»ƒ»≈∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ,¯OÚ47˙ÈÚ˙Â48ÏÎa Ì„‡ ÏÎÏ »»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿»»»¿»

¯OÚ ‰MÓÁ ÔÈOBÚ Ô‰L ÔÈk¯k È·Ï ÔÈa .ÌB˜Ó»≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¬ƒ»»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙B¯ÈÚ È·Ï ÔÈa ,„·Ïaƒ¿«≈ƒ¿≈¬»∆≈ƒ«¿»»»»

„·Ïa49¯„‡a ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓi‰ ÈLe . ƒ¿«¿≈«»ƒ¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬»
ÈM‰ ¯„‡·e ÔBL‡¯‰50eÓÈc˜‰L ÌÈ¯Ùk ÈL‡ . »ƒ«¬»«≈ƒ«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

ÌÈ¯zÓ - ÌÈ¯eÙÏ CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa e‡¯˜Â¿»¿¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿ƒÀ»ƒ
d˙‡È¯˜ ÌBÈa ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a51„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡Â , ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿¿ƒ»»«¬ƒ¿∆¿≈

el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈLa ˙ÈÚ˙Â52ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬ƒƒ¿≈«»ƒ»≈¿««ƒ∆≈
.Ô‰a ÔÈ‡¯B˜¿ƒ»∆

בהספד 47) שאסור נלמד "שמחה", במגילה שכתוב ממה
ה:). "ומשתה"48)(מגילה במגילה שכתוב ממה נלמד

שם). שם.49)(מגילה, "אין 50)מגילה, ב: ו, במגילה
ומתנות  המגילה קריאת אלא השני לאדר הראשון אדר בין
שוין". וזה זה - ותענית הספד לענין "הא לאביונים".

א.51) ה, מגילה אינה 52)משנה, ש"שמחה שם. גמרא,
בזמנה". אלא (בכפרים) נוהגת

.„ÈÌBÈÂ ˙B¯ÈÚÂ ÌÈ¯Ùk È·Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙ÂˆÓƒ¿««¿»»»»ƒ¿≈¿»ƒ«¬»¿
‰ÁÓO ÌBÈ Ô˙BÈ‰Ï ÌÈk¯k È·Ï ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿»ƒ¿»

ÌÈBÈ·‡Ï ˙BzÓe ÌÈÚ¯Ï ˙BÓ ÁBÏLÓe ,‰zLÓe53. ƒ¿∆ƒ¿«»¿≈ƒ«»»∆¿ƒ
‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯zÓe54Èe‡¯ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . À»«¬ƒ«¿»»¿««ƒ≈≈»

‰OBÚ‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»»»¿¬»ƒ»»∆
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ,ÌÈ¯et ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ≈∆ƒ«¿»»

ÌÏBÚÏ55B‡ ÈLa e‡¯˜Â eÓ„wL ,ÌÈ¯Ùk Èa . ¿»¿≈¿»ƒ∆»¿¿»¿¿≈ƒ
- Ô˙‡È¯˜ ÌBÈa ÌÈBÈ·‡Ï ˙BÚÓ e˜lÁ Ì‡ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒƒƒ¿»»∆¿ƒ¿¿ƒ»»

e‡ˆÈ56Ì˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ‰zLn‰Â ‰ÁÓO‰ Ï·‡ . »¿¬»«ƒ¿»¿«ƒ¿∆≈ƒ»
e‡ˆÈ ‡Ï - eÓÈc˜‰ Ì‡Â ,¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‡l‡57. ∆»¿«¿»»»»¿ƒƒ¿ƒ…»¿

‰ÏÈla d‡OÚL ÌÈ¯et ˙cÚÒe58È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ¿À«ƒ∆¬»»««¿»…»»¿≈
B˙·BÁ59. »

משתה 53) ימי אותם "לעשות כב) ט, (אסתר שכתוב
לאביונים". ומתנות לרעהו איש מנות ומשלוח ושמחה

עלייהו,54) קבילו לא מלאכה עשיית "איסור ב: ה, במגילה
טוב, ויום ומשתה שמחה יט) שם, (שם כתיב דמעיקרא
ואילו  ושמחה, משתה ימי אותם לעשות כתיב ולבסוף

כתיב". לא לההוא 55)יוםֿטוב חזייה "רב שם: במגילה,

כתנא". צמח דלא ולטייה בפוריא, כתנא שדי דהוה גברא
ביום 56) לאביונים מעות לחלק לכתחילה שמצוה [נראה

כי  ויתכן בדיעבד. יצא הקריאה ביום חילק שאם אלא י"ד,
מקדימין, שאמרו "אע"פ ה.) (מגילה המשנה פירוש זהו
מותרים  כלומר - לאביונים" ומתנות ותענית בהספד מותרין

בי"ד]. מצוותן שעיקר אע"פ לאביונים, שם 57)במתנות
בזמנה". אלא נוהגת אינה "שמחה א: שבו 58)ה, לילה

(מגידֿמשנה). המגילה משתה 59)קוראים "ימי שכתוב
ז:). (מגילה ושמחה"

.ÂË¯Oa ÏÎ‡iL ?BÊ ‰cÚÒ ˙·BÁ „ˆÈk60Ôw˙ÈÂ ≈««¿À»∆…«»»ƒ«≈
„Ú ÔÈÈ ‰˙BLÂ .B„È ‡ˆÓz ¯L‡ ÈÙk ‰‡ ‰cÚÒ¿À»»»¿ƒ¬∆ƒ¿»»¿∆«ƒ«

¯kzLiL61ÁÏLÏ Ì„‡ ·iÁ ÔÎÂ .B˙e¯ÎLa Ì„¯ÈÂ ∆ƒ¿«≈¿≈»≈¿ƒ¿¿≈«»»»ƒ¿…«
ÈÈÓ ÈL B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ ÈL B‡ ¯Oa ˙BÓ ÈzL¿≈»»»¿≈ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈
e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :¯Ó‡pL ,B¯·ÁÏ ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¬≈∆∆¡«ƒ¿«»ƒ¿≈≈

Á‡ LÈ‡Ï ˙BÓ ÈzL -ÌÈÚ¯Ï ÁÏLÏ ‰a¯n‰ ÏÎÂ .„ ¿≈»¿ƒ∆»¿»««¿∆ƒ¿…«¿≈ƒ
B¯·Á ÌÚ ÛÈÏÁÓ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁaLÓ -62‰Ê : ¿À»¿ƒ≈«¬ƒƒ¬≈∆

È„k .B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL ‰ÊÂ ,B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL≈«»∆¿À»¿∆≈«»∆¿À»¿≈
.e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :Ìi˜Ï¿«≈ƒ¿«»ƒ¿≈≈

ואין 60) ושמחה", משתה "ימי שם): (אסתר נאמר שהרי
שנאמר  ממה זאת ולמדו קט.), (פסחים בבשר אלא שמחה
ושמחת" שם, ואכלת שלמים "וזבחת ז): כז, (דברים

חייב 61)(מגידֿמשנה). רבא, "אמר אמרו: ב ז, במגילה
לברוך  המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי אינש
בשכרותו, וירדם ישתכר - היין שתיית שעלֿידי מרדכי",

ידע. ב.62)ולא ז, מגילה

.ÊËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .ÌÈ¯et‰ ÌBÈa ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ·iÁÂ¿«»¿«≈»¬ƒƒ¿«ƒ≈¬ƒ
˙BÚÓ B‡ ˙Á‡ ‰zÓ „Á‡ ÏÎÏ Ô˙B .ÌÈiÚ ÈMÓ63 ƒ¿≈¬ƒƒ≈¿»∆»«»»««»

˙BzÓe :¯Ó‡pL .ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ B‡ƒ≈«¿ƒƒ≈√»ƒ∆∆¡««»
ÌÈiÚ ÈLÏ ˙BzÓ ÈzL - ÌÈBÈ·‡Ï64ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿≈

ÏhÏ B„È ËLBt‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ¯et ˙BÚÓa ÔÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒƒ¿ƒ∆»»«≈»ƒ…
BÏ ÔÈ˙B65‰˜„ˆÏ ÌÈ¯et ˙BÚÓ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒƒ¿»»

˙¯Á‡66. «∆∆

מעות".63) "או האלו המילים אין ישנים, בדפוסים
א.64) ז, שם 65)מגילה ו'ירושלמי' פ"א, מגילה תוספתא

ה"ד. שם).66)פ"א ו'ירושלמי' ב. עח, בבאֿמציעא

.ÊÈ˙Ba¯‰lÓ ÌÈBÈ·‡ ˙BzÓa ˙Ba¯‰Ï Ì„‡Ï ·ËeÓ»»»»¿«¿¿«¿∆¿ƒƒ¿«¿
ÌL ÔÈ‡L .ÂÈÚ¯Ï ˙BÓ ÁBÏL·e B˙cÚÒa67‰ÁÓO ƒ¿À»ƒ¿«»¿≈»∆≈»ƒ¿»

ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ·Ï ÁnOÏ ‡l‡ ‰¯‡ÙÓe ‰ÏB„‚¿»¿…»»∆»¿«≈«≈¬ƒƒƒƒ
el‡‰ ÌÈÏÏÓ‡‰ ·Ï ÁnOn‰L .ÌÈ¯‚Â ˙BÓÏ‡Â¿«¿»¿≈ƒ∆«¿«≈«≈»À¿»ƒ»≈
ÌÈÏÙL Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï :¯Ó‡pL ,‰ÈÎMÏ ‰ÓBc∆«¿ƒ»∆∆¡«¿«¬«¿»ƒ

.ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe¿«¬≈ƒ¿»ƒ

יסודי 67) מהל' בפ"א וראה רבינו, בדברי שגור זה ביטוי
ה"א. התורה

.ÁÈÈ¯ÙÒ Ïk68ÌÈ·e˙k‰ ÏÎÂ ÌÈ‡È·p‰69ÔÈ„È˙Ú »ƒ¿≈«¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒƒ
ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ÏËaÏ70¯zÒ‡ ˙l‚nÓ ıeÁ ,71È¯‰Â . ƒ»≈ƒ«»ƒ«ƒ¿ƒ«∆¿≈«¬≈

‰¯B˙ ÈLnÁ ‰MÓÁk ˙Ói˜ ‡È‰72ÏL ˙BÎÏ‰ÎÂ ƒ«∆∆«¬ƒ»À¿≈»¿»¬»∆
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‰t ÏÚaL ‰¯Bz73Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÏBÚÏ ÔÈÏËa ÔÈ‡L , »∆¿«∆∆≈»¿≈ƒ¿»¿««ƒ
˙B¯v‰ eÁkL Èk :¯Ó‡pL ,ÏËaÈ ˙B¯v‰ ÔB¯ÎÊ ÏkL∆»ƒ¿«»ƒ»≈∆∆¡«ƒƒ¿¿«»
‡Ï ÌÈ¯et‰ ÈÓÈ - ÈÈÚÓ e¯zÒ ÈÎÂ ˙BBL‡¯‰»ƒ¿ƒƒ¿¿≈≈»¿≈«ƒ…

eÏËaÈ74e¯·ÚÈ ‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÂ :¯Ó‡pL , ƒ»¿∆∆¡«ƒ≈«ƒ»≈∆…««¿
.ÌÚ¯fÓ ÛeÒÈ ‡Ï Ì¯ÎÊÂ ,ÌÈ„e‰i‰ CBzÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»…»ƒ«¿»

ה"ה.68) שם אינם 69)'ירושלמי' תורה ספרי חמשה אבל
שם). ('ירושלמי' לעולם מידי 70)בטלים "ליכא שהרי

(תענית  באורייתא" רמיזי ולא וכתובים בנביאים דכתיבי
"אלה  לד) כז, (ויקרא הכתוב על קד.) (שבת ודרשו ט.).
מעתה", דבר בה לחדש רשאי הנביא "שאין - המצוות"
בתורה, הרמזים כל את להבין יתירה בינה בנו שאין אלא
את  יבינו וכולם ה' את דעה הארץ תמלא המשיח ולימות
('מראה  וכתובים בנביאים לקרוא יצטרכו ולא התורה,

שם). שם.71)הפנים' (דברים 72)'ירושלמי' "שנאמר
פסק" "ולא ומתרגמינן יסף". ולא גדול "קול יט): ה,

שם). "הליכות 73)('ירושלמי' ו): ג, (חבקוק "שנאמר
שם. 'ירושלמי' – הלכות) אלא הליכות תקרי (אל  לו" עולם

שם.74) 'ירושלמי'

ה'תשע"ח  כסלו ט"ז שני יום

חנּכה  הלכֹות - ׁשליׁשי 1ּפרק ¤¤§¦¦¦§£ª¨
שני.1) בית בימי החנוכה, בזמן שארע הנס ענין בו נבאר

בשמונת  ההלל וקריאת הלילות. בשמונת ההדלקה וחיוב
הימים  בכל וענינו ההלל, קריאת ביאור לזה ונמשך הימים.
כיצד  כן גם בו ונתבאר סופרים. מדברי שהוא בהם, הנקרא

והתלמוד. המשנה חכמי בזמן אותו קוראין היו

.‡Ï‡¯OÈ ÏÚ ˙B¯Êb e¯Êb ÔÂÈ ÈÎÏnLk ,ÈL ˙È·a2, ¿«ƒ≈ƒ¿∆«¿≈»»»¿¿≈«ƒ¿»≈
,˙BˆÓ·e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ Ì˙B‡ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ,Ì˙„ eÏh·eƒ¿»»¿…ƒƒ»«¬…«»¿ƒ¿

Ì‰È˙B··e ÌBÓÓa Ì„È eËLÙe3ÏÎÈ‰Ï eÒÎÂ , »¿»»¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«≈»
Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï ¯ˆÂ ,˙B¯‰h‰ e‡nËÂ ˙Bˆ¯t Ba eˆ¯Ùe»¿¿»¿ƒ¿«¿»¿«»∆¿ƒ¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯L „Ú ;ÏB„b ıÁÏ ÌeˆÁÏe ,Ì‰ÈtÓ „‡Ó¿…ƒ¿≈∆¿»««»«∆ƒ≈¬≈∆
Èa e¯·‚Â .ÌÏÈv‰Â Ì„iÓ ÌÚÈLB‰Â ,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡¡…≈¬≈¿ƒ»ƒ»»¿ƒƒ»¿»¿¿≈
eÚÈLB‰Â ,Ìe‚¯‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‰k‰ ,È‡BÓLÁ«¿»ƒ«…¬ƒ«¿ƒ«¬»¿ƒ
‰¯ÊÁÂ ,ÌÈ‰k‰ ÔÓ CÏÓ e„ÈÓÚ‰Â .Ì„iÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ»»¿∆¡ƒ∆∆ƒ«…¬ƒ¿»¿»
Ôa¯Á‰ „Ú ,‰L ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙È Ï‡¯OÈÏ ˙eÎÏÓ«¿¿ƒ¿»≈»≈«»«ƒ»»««À¿»

.ÈM‰«≈ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

eriyede mebxde milecbd mipdkd i`penyg ipa exabe..."
."mcin l`xyi

גדול  כהן שהרי לכאורה, קשה הגדולים" "הכהנים הלשון
כאן. כוונתו ומה בדור אחד

שרוצה  במי והתוס' הרמב"ם מחלוקת ידועה בזה: והביאור
החמורות  העבירות משלוש שאינן עבירות על נפשו למסור
לדעת  יהרג". ואל "יעבור שדינן עבירות היינו שבתורה,
בו  שנאמר מי "כל ה"ד) פ"ה התורה יסודי (הל' הרמב"ם
בנפשו". מתחייב זה הרי עבר ולא ונהרג יהרג ואל יעבור

סברו  יכול) ד"ה כז: זרה עבודה (במסכת התוס' אבל
עצמו  על להחמיר רצה "אם אבל לעבור, בידו שהרשות

בידו". הרשות מצוות בשאר אפי'
לדעת  שגם ועוד) סורר בן ס"פ (נמוק"י הפוסקים וכתבו
אדם  הוא "אם יהרג ואל יעבור בו שנאמר מי כל הרמב"ם

lecb רשאי בכך, פרוץ שהדור ורואה שמים, ירא וחסיד
כדי  קלה, מצוה על אפילו עצמו ולמסור ה' את לקדש

כו'". וילמדו העם שיראו
בני  לחמו דין מאיזה השאלה את הרמב"ם תירץ זו במילה
ואל  "יהרג השמד שבשעת אע"פ שהרי ביוונים חשמונאי
על  לעבור אותו כופין אם רק זה הרי אופן, בכל יעבור"
נגד  במלחמה לצאת חיוב אין לכאורה אבל התורה, מצוות
על  הרמב"ם כתב לכך אלה. גזירות שגזרה הרשעה מלכות

"הכהנים חשמונאי "גדולים"milecbdבני שהיו שכיון "
משנה', ה'כסף שכתב שמים" וירא וחסיד "גדול של במובן
פרוץ  שהדור דברים על נפשם למסור בידם הרשות היתה

בהם.
השל"ה  דברי פי על נוסף ענין פלא באורח יבואר ובזה
החלות  לפרשיות שייכות להם יש השנה מועדי שכל
לשאול  יש ממש השאלה שאותה הרי הזמן, באותו
מאיזה  הצדיק, יוסף בענין בחנוכה הנקראת וישב בפרשת
מדברי  ידע והרי בצאן, אחיו שלום את לראות הלך דין
דתות  נכלי לך "לבקש שרוצים דותינה" "נלכה - המלאך

בהם". שימיתוך
ורש"י  אב, כיבוד על נפשו למסור שרצה לומר תמצא ואם
ציווי  הרי בידו", ש"הרשות הנ"ל כהתוס' סובר בחומש
קיים  לא יהרגוהו אם והרי דבר", "והשבני היה ליוסף יעקב
יוסף  הלך דין מאיזה קושיא הדרא וא"כ כלל, המצוה
נפשות. בסכנת עצמו והכניס בצאן אחיו שלום את לראות
שנלחמו  הדין מאותו דותינה הלך שיוסף ומתרץ
בכיבוד  פרוץ" ש"הדור ראה יוסף כי ביוונים. החשמונאים
"עכרתם  ולוי שמעון אביו, יצועי בלבל ראובן שהרי אב,
כלל  באביהם מתחשבים אינם האחים שאר כל וגם אותי"

מ  יוסף, את להרוג פרוץ ומוכנים שהדור יוסף מסיק כאן
שיראו  כדי הנפש את למסור אפילו ויש אב, בכיבוד

אב. כיבוד מצות וילמדו
(173 cenr d"l wlg y"ewl it lr)

עיניהם 2) שהחשיכה יון, מלכות זו - תהום פני על "וחושך
קרן  על כתבו להם: אומרת שהייתה בגזירותיהם, ישראל של

ישראל". באלוקי חלק לכם שאין רבי 3)השור "אמר
ה  שאף חנוכה בנר חייבות נשים לוי בן באותו יהושע היו ן

הנס".

.·‰MÓÁa ,Ìe„a‡Â Ì‰È·ÈB‡ ÏÚ Ï‡¯OÈ e¯·bLÎe¿∆»¿ƒ¿»≈«¿≈∆¿ƒ¿«¬ƒ»
‡ÏÂ ,ÏÎÈ‰Ï eÒÎÂ .‰È‰ ÂÏÒk L„Áa ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿…∆ƒ¿≈»»¿ƒ¿¿«≈»¿…
‰È‰ ‡ÏÂ .„Á‡ Ct ‡l‡ Lc˜na ¯B‰Ë ÔÓL e‡ˆÓ»¿∆∆»«ƒ¿»∆»«∆»¿…»»
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epnÓ e˜ÈÏ„‰Â ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˜ÈÏ„‰Ï Ba¿«¿ƒ∆»∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ∆
ÌÈ˙ÈÊ eL˙kL „Ú ,ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰Î¯Ún‰ ˙B¯≈««¬»»¿»»ƒ«∆»¿≈ƒ

.¯B‰Ë ÔÓL e‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆∆»

ãycew zegiyn zecewpã

mixyre dynga ,meca`e mdiaie` lr l`xyi exabyke"
"..did elqk ycega

בכ"ה  המלחמה נצחון היה הרמב"ם שלדעת כיון וקשה,
הערביים  בין בכ"ה היתה המנורה שהדלקת נמצא, בכסלו,
הרי  ביום גם היתה המנורה שהדלקה הרמב"ם לדעת גם כי
בין  נרותיה שבעה בהדלקת אלא המנורה את מחנכין אין
ומדוע  לכ"ו, אור היתה המנורה שהדלקת ונמצא הערביים"

לכ"ה. באור המנורה להדליק חכמים תיקנו
הטעם  לומר יש באחרונים, בזה הארוך הדיון מלבד והנה
תיקנו  לא ולכן הלילה אחר הולך היום שבקדשים בפשטות
אלא  כ"ו ליום זו הדלקה תחשב שאז לכ"ו אור להדליק

לכ"ה. אור ההדלקה תיקנו
ב'תורה  שנתבאר מה פי על בזה לומר יש הפנימי ובטעם
מבחינת  היה חנוכה נס כי ופסח חנוכה שבין שההבדל אור'
ואח"כ  במלחמה הניצחון קודם היה ולכן עלמין, כל ממלא
וביטול  הגילוי להיות יכול לא ממכ"ע מצד כי המנוחה יום
שיכול  סוכ"ע בבחינת בפסח הנס אבל אחת. בבת המנגד
למצרים  המנגד־נגוף ביטול וגם הגילוי גם בתוכו להכיל
מתאים  זה וביאור אחת, בבת לישראל הקדושה והתגלות
המנורה  והדליקו בכ"ה היה שהנצחון הרמב"ם לדעת גם
כסלו  בכ"ד היה שהנצחון אדמוה"ז לדעת אבל לכ"ו, באור

ליתא. מעיקרא הקושיא
(dp oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

.‚aL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ‰Ê ÈtÓeeÈ‰iL ,¯Bc‰ B˙B‡ ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆¿«∆ƒ¿
ÈÓÈ ,ÂÏÒÎa ‰"Î Ô˙lÁzL ,el‡‰ ÌÈÓÈ ˙BÓL¿«»ƒ»≈∆¿ƒ»»¿ƒ¿≈¿≈
ÈÁ˙t ÏÚ ·¯Úa ˙B¯p‰ Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe .Ïl‰Â ‰ÁÓOƒ¿»¿«≈«¿ƒƒ»∆«≈»∆∆«ƒ¿≈
˙B‡¯‰Ï ,˙BÏÈl‰ ˙BÓMÓ ‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÌÈ˙a‰4 «»ƒ¿»«¿»»«¿»ƒ¿««≈¿«¿
Ô‰Â .‰kÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡ ÌÈÓÈÂ .Òp‰ ˙Bl‚Ïe¿««≈¿»ƒ≈≈«ƒ¿»ƒ¬À»¿≈
˙˜Ï„‰Â .ÌÈ¯et‰ ÈÓÈk ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒƒ≈«ƒ¿«¿»«
.‰l‚n‰ ˙‡È¯˜k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ô‰a ˙B¯p‰«≈»∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»

במנורה 4) שהדליקו כמו ביום, להדליק אין כך ומשום
הנר  אור (אין מהני" מאי בטיהרא "שרגא כי שבמקדש,

ביום). נראה

.„¯ ˙˜Ï„‰a ·iÁ ,‰l‚n‰ ˙‡È¯˜a ·iÁL Ïk…∆«»ƒ¿ƒ««¿ƒ»«»¿«¿»«≈
‰kÁ5˙B‡ ˜ÈÏ„n‰Â .LÏL C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla d ¬À»¿««¿ƒ»««¿»»ƒ¿»≈»

ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
.‰kÁ ÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈∆¬À»
"eÓi˜Â eÈÁ‰L"Â .'eÎÂ "eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰OÚL"Â¿∆»»ƒƒ«¬≈¿¿∆∆¡»¿ƒ¿»

C¯a ‡ÏÂ d˙B‡ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ .'eÎÂ6:ÌÈzL C¯·Ó , ¿¿»»∆»¿…≈≈¿»≈¿«ƒ
"eÈÁ‰L"Â "eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰OÚL"7¯‡L·e . ∆»»ƒƒ«¬≈¿∆∆¡»ƒ¿»

ÌÈzL C¯·Ó ˜ÈÏ„n‰ - ˙BÏÈl‰8C¯·Ó ‰‡B¯‰Â , «≈««¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿»∆¿»≈
‰ÏÈla ‡l‡ "eÈÁ‰L" ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L .˙Á‡««∆≈¿»¿ƒ∆∆¡»∆»««¿»

.ÔBL‡¯‰»ƒ

ממצוות 5) פטורות שהן פי על שאף זה, בכלל הנשים ואף
היו  הן שאף מגילה במקרא חייבות - גרמא שהזמן עשה
הטעם. מאותו חנוכה בנר חייבות כן וכמו הנס באותו

לא 6) עצמו שהוא כיוון - בביתו עליו שהדליקו פי על אף
הדליקו 7)הדליק. כבר שהרי "להדליק", מברך ואינו

בביתו. נסים".8)עליו ו"שעשה "להדליק"

.‰˙‡ ÔÈ¯ÓBb el‡ ÌÈÓi‰ ˙BÓMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ¿««»ƒ≈¿ƒ∆
Ïl‰‰9eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :ÂÈÙÏ C¯·Óe . ««≈¿»≈¿»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
¯Ó‚Ï10Èt ÏÚ Û‡ .¯eaˆ ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa ;Ïl‰‰ ˙‡ ƒ¿…∆««≈≈»ƒ≈ƒ««ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ïl‰‰ ˙‡È¯wL11ÂÈÏÚ C¯·Ó , ∆¿ƒ«««≈ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈»»
"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡"12ÏÚ C¯·nL C¯„k , ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆¿»≈«

Ì‰È¯·c ÏL È‡cÂ ÏkL .·e¯Ú‰ ÏÚÂ ‰l‚n‰13 «¿ƒ»¿«»≈∆»««∆ƒ¿≈∆
¯wÚÂ Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·c Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ»»¬»»»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ«

È‡Óc ¯OÚÓ ÔB‚k ,˜Ùq‰ ÈtÓ BÏ Ô˙iOÚ14ÔÈ‡ , ¬ƒ»»ƒ¿≈«»≈¿«¿«¿«≈
ÈL ·BË ÌBÈ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ‰nÏÂ .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó15Ì‰Â , ¿»¿ƒ»»¿»»¿»¿ƒ«≈ƒ¿≈

eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ?˜Ùq‰ ÈtÓ ‡l‡ e‰ewz ‡Ï…ƒ¿∆»ƒ¿≈«»≈¿≈∆…¿«¿¿
Ba16.

דילוגים.9) בלי ההלל כל את מאיר 10)קורין ורבי
ההלל". את "לקרוא לומר נהג זה 11)מרוטנברג "והלל

שיהיו  לישראל להם תקנו שביניהם נביאים אמרו? מי
שלא  וצרה צרה כל ועל ופרק פרק כל על אותו אומרים
גאולתן". על אותו אומרים ולכשנגאלין עליהן, תבוא

תסור".12) מלא אמר אויא רב ציוונו? "והיכן
לא 14)מדרבנן.13) שמא מספק אלא אינו שהפרשתו

עםֿהארץ. גלויות.15)הפריש שלא 16)של יראו אם
מלאכה. בו לעשות לעצמם יקילו שני, טוב יום על מברכין

.Â,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ‡e‰ „·Ïa ‰kÁ ÏL Ïl‰ ‡ÏÂ¿…«≈∆¬À»ƒ¿«∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÏBÚÏ Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ«««≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÓBbL ÌÈÓi‰17¯OÚ ‰BÓLe . «»ƒ∆¿ƒ»∆∆««≈¿»»»
ÌBÈ18:Ô‰ el‡Â ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ¯Ó‚Ï ‰ÂˆÓ ‰Ma«»»ƒ¿»ƒ¿…»∆∆««≈¿≈≈

ÏL ÔBL‡¯Â ,‰kÁ ÈÓÈ ˙BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓL¿«¿≈∆»¿«¿≈¬À»¿ƒ∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ï·‡ .˙¯ˆÚ ÌBÈÂ ,ÁÒt∆«¿¬∆∆¬»…«»»¿«ƒƒ
,„ÁÙÂ ‰‡¯ÈÂ ‰·eLz ÈÓÈ Ô‰L ÈÙÏ ,Ïl‰ Ô‰a ÔÈ‡≈»∆«≈¿ƒ∆≈¿≈¿»¿ƒ¿»»««

‰¯˙È ‰ÁÓO ÈÓÈ ‡Ï19,ÌÈ¯eÙa Ïl‰ ewz ‡ÏÂ . …¿≈ƒ¿»¿≈»¿…ƒ¿«≈¿ƒ
Ïl‰‰ ‡È‰ ‰l‚n‰ ˙‡È¯wL20. ∆¿ƒ««¿ƒ»ƒ««≈

הלל 17) - דאורייתא שמע "קריאת בתלמוד: מפורש וכן
על 18)דרבנן". נוספו לארץ בחוץ אבל ישראל. בארץ

ימים. שלושה מלאכי 19)אלה אמרו אבהו: רבי "אמר
אין  מה מפני עולם של רבונו הקדושֿברוךֿהוא, לפני השרת
הכפורים? וביום השנה בראש לפניך שירה אומרים ישראל
וספרי  חיים וספרי דין כסא על יושב מלך אפשר להם: אמר
לפני?". שירה אומרים וישראל לפניו פתוחים מתים

לקרוא 20) חייב מגילה, לו אין שאם המאירי חידש זה ולפי
הלל.
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.Ê˙‡ ÔÈ¯ÓBb ,ÌÈÓÈ ÈL ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚL ˙BÓB˜Ó¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆
‰BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÚLz :ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ Ïl‰‰««≈∆»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈∆»¿»
ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,ÁÒt ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,‰kÁ ÈÓÈ¿≈¬À»¿≈»ƒ∆∆«¿≈»ƒ∆
‚‰Ó Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ÌÈL„Á ÈL‡¯a Ï·‡ .˙¯ˆÚ¬∆∆¬»¿»≈√»ƒ¿ƒ«««≈ƒ¿»

‰ÂˆÓ BÈ‡Â21ÔÈ‡¯B˜ CÎÈÙÏ ,¯eaˆa - ‰Ê ‚‰Óe . ¿≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»¿ƒ
‚el„a22ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆≈¿»¿ƒ«

k ‡¯˜È ‡Ï „ÈÁÈÂ .‚‰n‰- ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .ÏÏ «ƒ¿»¿»ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏLÈ23ÔÎÂ .¯eav‰ ÔÈ‡¯BwL C¯„k ‚el„a ‡¯˜ÈÂ , «¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ«ƒ¿≈

‚el„a ÔÈ‡¯B˜ ÁÒt‰ ÈÓÈ ¯‡La24.ÌÈL„Á ÈL‡¯k , ƒ¿»¿≈«∆«¿ƒ¿ƒ¿»≈√»ƒ

ירחא,21) בריש הלילא קרי דקא חזינהו לבבל, אקלע "רב
שמע  אמר: דלוגי, מדלגי דקא שחזי כיוון לאפסקינהו, סבר
וראה  לבבל, הגיע [=רב בידיהם" אבותיהם מנהג מינה
אך  אותם, להפסיק סבר חודש, בראש הלל שם שקוראים
שמע  אמר: בדילוגים ההלל את אומרים שהם ראה כאשר

בידיהם]. אבותיהם מנהג אלא 22)מינה שאינו להראות
כנ"ל. גומר".23)מנהג, התחיל ואם יתחיל לא יחיד "תנא

חלוק 24) יום שכל לפי ההלל את גומרים הסוכות בימי רק
בקרבנותיהם. שווים הפסח ימי אבל בקרבנותיו מחבירו

.Á„Ú Ïl‰‰ ˙lÁzÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó ?ÔÈ‚l„Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ«««≈«
e¯ÎÊ '‰" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ"«»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«≈¿≈¿»»
‰Ó" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú 'eÎÂ "C¯·È¿»≈¿««¿»¿«≈¿≈»
ÔÓ" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú "'‰Ï ·ÈL‡»ƒ«««¿»¿«≈¿≈ƒ

Ê .Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú "di È˙‡¯˜ ¯ˆn‰‚‰n‰ ‡e‰ ‰ «≈«»»ƒ»«««≈∆«ƒ¿»
¯Á‡ ‚elc ÔÈ‚l„Ó LÈÂ .ËeLt‰25. «»¿≈¿«¿ƒƒ«≈

ו"אהבתי".25) לנו" "לא לדלג נוהגים ואנו

.ËÏl‰‰ ˙‡ ‡¯Bw‰Â .Ïl‰‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ÌBi‰ Ïk»«»≈ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆««≈
Ú¯ÙÓÏ26‡ˆÈ ‡Ï -27Û‡ - ‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ‰‰LÂ ‡¯˜ . ¿«¿≈«…»»»»¿»»¿»«¿»»«

ÌÈÓÈ .‡ˆÈ ,Blk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»»»ƒ
˜¯t ÔÈa ˜ÈÒÙ‰Ï BÏ LÈ ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÓBbL∆¿ƒ»∆∆««≈≈¿«¿ƒ≈∆∆
ÌÈÓÈÂ .˜ÈÒÙÈ ‡Ï ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a Ï·‡ ,˜¯ÙÏ¿∆∆¬»¿∆¿««∆∆…«¿ƒ¿»ƒ
.˜ÒBt ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ,‚el„a Ô‰a ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»∆¿ƒ¬ƒ¿∆¿««∆∆≈

טוב:26) שם הבעל בשם מסביר [=והרבי להתחלה מהסוף
כל  לזה ואין בעבר פעם קרה זה שכל סובר שהוא "למפרע"

לזמננו]. "ממזרח 27)קשר בהלל שנאמר ממה זאת למדו
לא  וזריחתה השמש ששקיעת כשם מבואו", עד שמש

למפרע. ולא ה' שם מהולל כך ייהפכו,

.È.ÂÈÙÏ C¯·Ó ,Ïl‰‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯ÓBbL ÌBÈ Ïk»∆¿ƒ∆««≈¿»≈¿»»
?C¯·Ó „ˆÈk .C¯·Ó - ÂÈ¯Á‡ C¯·Ï e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬¿»≈«¬»¿»≈≈«¿»≈
ÌÈ„ÈÒÁÂ ÌÈ˜ÈcˆÂ ,EÈOÚÓ Ïk eÈ‰Ï‡ '‰ EeÏl‰È¿«¿¡…≈»«¬∆¿«ƒƒ«¬ƒƒ
e„BÈ ‰p¯a Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ ,EBˆ¯ ÈOBÚ≈¿∆¿»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
EÓLÏ ÌÈÚÂ ,˙B„B‰Ï ·BË EÏ ,'‰ ‰z‡ Èk .EÓLÏƒ¿∆ƒ«»¿¿¿»ƒ¿ƒ¿
,'‰ ‰z‡ Ce¯a .Ï‡‰ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe ,¯nÊÏ¿«≈≈»¿«»«»»≈»«»
CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ ¯‡ÙÓ‰ ÁaLÓ‰ Ïl‰Ó‰ CÏn‰«∆∆«¿À»«¿À»«¿…»«¿«»»ƒƒ¿…

.„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆

.‡ÈÈk E„B‡"Ó .ÏtÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬ƒ¿…≈¿ƒ

"È˙ÈÚ28ÈzL ¯·„Â ¯·c Ïk ÔÈÏÙBk Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»ƒ«««≈¿ƒ»»»¿»»¿≈
e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÏtÎÈ - ÏtÎÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈÓÚt¿»ƒ»∆»¬ƒ¿…ƒ¿…»∆»¬

.ÔÈÏÙBk ÔÈ‡ - ÏtÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…≈¿ƒ

כפול 28) אינו ולמטה ומ"אודך" כפול הפרק שכל לפי
הפסוקים. לכפול נהגו ולפיכך

.·ÈCk ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ‚‰Óƒ¿«¿ƒ«««≈ƒ≈¬»ƒ»ƒƒ»
,Ïl‰‰ ˙‡ ‡¯˜nL ÏB„b‰ C¯·nL ¯Á‡ :‰È‰ÏÈÁ˙Ó »»««∆¿»≈«»∆«¿∆∆««≈«¿ƒ

¯ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"dÈeÏÏ‰" ¯ÓB‡Â¿≈«¿»¿»»»ƒ«¿»¿≈
."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ È„·Ú eÏÏ‰" ¯ÓB‡Â¿≈«¿«¿≈¿»»»ƒ«¿»
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ ÌL ˙‡ eÏÏ‰" ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ¿≈¿≈«¿∆≈¿»»»ƒ
‰zÚÓ C¯·Ó '‰ ÌL È‰È" ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰"«¿»¿≈¿≈¿ƒ≈¿…»≈«»
Ïk ÏÚ ÔÎÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"ÌÏBÚ „ÚÂ¿«»¿»»»ƒ«¿»¿≈«»
‰‡Ó "dÈeÏÏ‰" Ïl‰‰ ÏÎa ÔÈBÚ e‡ˆÓpL „Ú .¯·c»»«∆ƒ¿¿ƒ¿»««≈«¿»≈»
ÏL ÂÈ˙BL :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈÓÚt ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ»»∆¿»∆

Ô¯‰‡29. «¬…

ãycew zegiyn zecewpã

lka oiper e`vnpy cr xac lk lr oke 'ielld oiper mrd lke"
ly eizepy oiipnk minrt mixyre yelye d`n 'ielld lldd

."odkd oxd`

החזקה" ב"י"ד כותב שאינו הרמב"ם של דרכו להבין: וצריך
שמספר  לציין ראה טעם ומה וכד', גימטריות סימנים,
של  שנותיו כנגד הוא זה למנהג הללויה שאומרים הפעמים

הכהן. אהרון
אהרן  של שנותיו מניין הרמב"ם שנקט שמה לבאר ויש
אהרן  של שנותיו "כמניין ומהמילים הלכה , הוא גם הכהן
בדין  הרמב"ם של המיוחדת שיטתו לומדים אנו הכהן"
"המאירי" הקשה זה מנהג על ובהקדים: ההלל. אמירת
תפילה  הוא ההלל שהרי ושאל לח.) סוכה הבחירה (בית
שכיון  שם ותירץ חובה, ידי חברו בה מוציא אדם שאין
לאומרו  בהלל חכמים הקילו לכן ממש תפילה שאינה

זה. באופן
סובר  לילך", ראוי "ובו זה מנהג על שכתב הרמב"ם אבל

באופן ההלל לתפילה שאמירת לכתחילה נחשבת שכזה
ומכאן  תפילה. חובת ידי בה יוצא הללוי' העונה וכל גמורה,
ההלל  לדעתו כי כ"המאירי" שלא היא הרמב"ם ששיטת
גמורה  בשלמות היא זה באופן ואמירתו תפילה, כן הוא
השליח־ציבור, בתפילת חובה ידי הציבור הוצאת כאן ואין
שיטת  ובטעם בדבר. חכמים של קולא לא גם וממילא
ישנה  הציבור, באחדות אופנים ששני לומר יש הרמב"ם
מטרת  למען היחיד ביטוי על וויתור מתוך הבאה אחדות
וזהו  ממש, תפילה אינה אכן שכזו באחדות תפילה הכלל,

ה"מאירי". לדעת הגדר אכן
יותר, גבוהה אחדות ישנה שאותה אבל מהסוג אחדות

שאינה  עד גדולה כה והיא ישראל, בעם הכהן אהרן פעל
עצמו  הוא כאילו בה המרגיש היחיד ביטוי את "מוחקת"
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קלי dkepge dlibn 'ld - mipnf xtq - elqk f"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב"מניין  הנרמזת הרמב"ם לשיטת לקונו. ומהלל מתפלל
אומרי  בין המצויה האחדות זוהי הכהן" אהרן של שנותיו

ממש. גמורה תפילה היא כך ומשום זה, כמנהג ההלל
(229 cenr b"k wlg y"ewl it lr)

כנגד 29) הללויה עונין שישראל פעמים וג' ועשרים "מאה
לאהרן  בקדשו, אֿל הללו הללויֿה אהרן, של שנותיו

ה'". קדש לאהרן קדושו,

.‚È˜¯ÙÂ ˜¯t Ïk L‡¯Ï ÚÈbÓ ‡¯Bw‰Lk ÔÎÂ30Ô‰ , ¿≈¿∆«≈«ƒ«¿…»∆∆»∆∆≈
¯ÓB‡ ‡e‰Lk ?„ˆÈk .¯Ó‡M ‰Ó ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ¿ƒ¿¿ƒ«∆»«≈«¿∆≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ ÌÚ‰ Ïk ,"ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯OÈ ˙‡ˆa"¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒ
˙Èa" ¯ÓB‡ ‡¯Bw‰Â ."ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯OÈ ˙‡ˆa"¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¿«≈≈≈
„Ú ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"ÊÚÏ ÌÚÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈«…≈¿»»»ƒ«¿»«
ÏÎÂ ,"ÈeÁz ÈÏB˜ ˙‡ '‰ ÚÓLÈ Èk Èz·‰‡" ¯Ó‡iL∆…«»«¿ƒƒƒ¿«∆ƒ«¬»¿»
.'eÎÂ "'‰ ÚÓLÈ Èk Èz·‰‡" ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ ÌÚ‰»»¿ƒ¿¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿
Ïk ,"ÌÈBb Ïk '‰ ˙‡ eÏÏ‰" ‡¯Bw‰ ¯Ó‡iLk ÔÎÂ¿≈¿∆…««≈«¿∆»ƒ»
."ÌÈBb Ïk '‰ ˙‡ eÏÏ‰" ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ ÌÚ‰»»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆»ƒ

פרקים".30) ראשי לענות "שמצוה

.„ÈÔÈBÚ Ì‰Â ,"‡p ‰ÚÈLB‰ '‰ ‡p‡" ¯ÓB‡ ‡¯Bw‰«≈≈»»ƒ»»¿≈ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,"‡p ‰ÚÈLB‰ '‰ ‡p‡" ÂÈ¯Á‡«¬»»»ƒ»»««ƒ∆≈
Ì‰Â ,"‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡" ¯ÓB‡ ‡e‰ .˜¯t L‡…̄∆∆≈»»«¿ƒ»»¿≈
Ce¯a" ¯ÓB‡ ‡e‰ ."‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡" ÌÈBÚƒ»»«¿ƒ»»≈»
‰È‰ Ì‡Â ."‡a‰ Ce¯a" ÌÈ¯ÓB‡ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"‡a‰«»¿»»»¿ƒ»«»¿ƒ»»
‰BÚ ,‰M‡ B‡ „·Ú B‡ ÔË˜ Ïl‰‰ ˙‡ ‡¯˜n‰««¿∆∆««≈»»∆∆ƒ»∆
e‰Ê .Ïl‰‰ ÏÎa ‰lÓ ‰lÓ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰M ‰Ó Ì‰È¯Á‡«¬≈∆«∆≈¿ƒƒ»ƒ»¿»««≈∆
el‡ ÌÈpÓÊa Ï·‡ .CÏÈÏ Èe‡¯ B·e ,ÔBL‡¯‰ ‚‰n‰«ƒ¿»»ƒ»≈≈¬»ƒ¿«ƒ≈
B˙‡È¯˜a ˙BpLÓ ˙B‚‰Ó ˙BÓB˜n‰ ÏÎa È˙È‡»̄ƒƒ¿»«¿ƒ¿»¿Àƒ¿ƒ»

.„Á‡Ï ‰ÓBc Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ˙iÚ·e«¬ƒ«»»¿≈∆»≈∆∆¿∆»

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) נרות כמה בשלמות, ההדלקה משפטי בו נתבארו

ואם  שמן, זה ובאי השמן, ושיעור זמן, זה ובאי מדליקין,
ומדליקין  אותו מניחין מקום זה ובאי ממנו, ליהנות אסור
מפני  נפטר אדם ואם להדליקו, הראויים הם ומי אותו,
המצוה, מעלת בביאור הפרק ונסתיים בשבילו. שמדליקים
ביתו  שנר נתבאר כן ואחר היום, לקידוש קודמת ושהיא
זה  בספרו רבינו ונכנס השלום. מפני חנוכה לנר קודם

בשלום. ויצא בשביתה

.‡‰È‰iL d˙ÂˆÓ ?‰kÁa ˜ÈÏ„Ó ‡e‰ ˙B¯ ‰nk«»≈«¿ƒ«¬À»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L ÔÈa ,„Á‡ ¯ ˜ÈÏ„Ó ˙È·e ˙Èa Ïk»«ƒ«ƒ«¿ƒ≈∆»≈∆»«¿≈««ƒ

„Á‡ Ì„‡ ‡l‡ Ba ‰È‰ ‡lL ÔÈa ÔÈa¯Ó2¯c‰Ó‰Â . ¿Àƒ≈∆…»»∆»»»∆»¿«¿«≈
‰Âˆn‰ ˙‡3ÏÎÏ ¯ ,˙Èa‰ ÈL‡ ÔÈÓk ˙B¯ ˜ÈÏ„Ó , ∆«ƒ¿»«¿ƒ≈¿ƒ¿««¿≈««ƒ≈¿»
„Á‡Â „Á‡4ÌÈL ÔÈa ÌÈL‡ ÔÈa ,5¯˙BÈ ¯c‰Ó‰Â . ∆»¿∆»≈¬»ƒ≈»ƒ¿«¿«≈≈

¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰OBÚÂ ‰Ê ÏÚ6ÏÎÏ ¯ ˜ÈÏ„Ó , «∆¿∆ƒ¿»ƒ«À¿»«¿ƒ≈¿»
‰ÏÈÏ ÏÎa CÏB‰Â ÛÈÒBÓe ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla „Á‡∆»««¿»»ƒƒ¿≈¿»«¿»

.„Á‡ ¯ ‰ÏÈÏÂ»«¿»≈∆»

כא:).2) (שבת וביתו" איש נר חנוכה, בכת"י:3)"מצות
(שבת,4)"המצוות". ואחד" אחד לכל נר "והמהדרין,

(ראה 5)שם). חנוכה בנר חייבות הנשים אף שהרי
ה"ד). פ"ג שמאי 6)למעלה בית המהדרין: מן "המהדרין

פוחת  ואילך מכאן שמונה, מדליק ראשון ביום אומרים,
מכאן  אחת, מדליק ראשון ביום אומרים, הלל ובית והולך.
ודעת  הלל. כבית והלכה שם). (שבת והולך" מוסיף ואילך
של  ההידור את גם מקיימים המהדרין מן שהמהדרין רבינו
זה  על חולקים ויש ואחד, אחד לכל להדליק המהדרין,

ה"ג. להלן וראה והמהדרין) ד"ה שם שבת ('תוספות'

.·‰ÏÈla - ‰¯OÚ ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿≈««ƒ¬»»««¿»
,ÌÈ¯OÚ ÈL ÏÈÏ·e ,˙B¯ ‰¯OÚ ˜ÈÏ„Ó ÔBL‡¯‰»ƒ«¿ƒ¬»»≈¿≈≈ƒ∆¿ƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈLÏL ÈLÈÏL ÏÈÏ·e¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈

.˙B¯ ÌÈBÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

wilcn oey`xd dlila ,dxyr ziad iyp` eidy ixd cvik"
"...mixyr ipy lilae zexp dxyr

שיהיו  בספרד ערינו בכל פשוט "מנהג כתב ג' בהלכה אבל
ומוסיפין  הראשון בלילה אחד נר מדליקין הבית אנשי כל
שמכל־מקום  לומר ויש ולילה". לילה בכל נר והולכין
הרמ"א  מנהג ובפרט המהדרין, מן המהדרין כשיטת שניהם
מנהג  על בהוספה שהוא הרמב"ם לגבי אחרון דור שהיה
להלכה. הביאו שהרמב"ם אע"פ כך הונהג לא אבל ספרד
(634 cenr 'k wlg y"ewl it lr)

.‚ÈL‡ Ïk eÈ‰iL ,„¯ÙÒa eÈ¯Ú ÏÎa ËeLt ‚‰Óƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»«∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈÙÈÒBÓe ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla „Á‡ ¯ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ˙Èa‰««ƒ«¿ƒƒ≈∆»««¿»»ƒƒƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,‰ÏÈÏ ÏÎa ¯ ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ≈¿»«¿»«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈa¯Ó ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L ÔÈa ,˙B¯ ‰BÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿»≈≈∆»«¿≈««ƒ¿Àƒ

„Á‡ Ì„‡ ‰È‰L ÔÈa7. ≈∆»»»»∆»

וצריך 7) הנס, פרסום משום היא חנוכה נר הדלקת שמצות
כל  ואם הוא. בחנוכה יום כמה הנרות בהדלקת היכר שיהיה
הנס, לתוספת היכר כלֿכך יהיה לא ידליק, ואחד אחד

שם). ('תוספות' הבית בני מספר שכך שיחשבו

.„˙Bit ÈzL BÏ LiL ¯8Ì„‡ Èa ÈLÏ ‰ÏBÚ ,9. ≈∆≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈»»
‰ÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ ,˙BÏÈ˙t dÙÈw‰Â ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓƒ≈¿»»∆∆¿ƒƒ»¿ƒƒ»»»∆»

ÈÏk10˙·LÁ ‰ÏÈ˙Ùe ‰ÏÈ˙t Ïk -11‡Ï ;„Á‡ ¯k ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆¿≈∆»…
„Á‡ ¯k elÙ‡Â ,‰¯e„Ók ˙ÈOÚ - ÈÏk ‰ÈÏÚ ‰Ùk»»»∆»¿ƒ«¬≈ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆»

.˙·LÁ dÈ‡≈»∆¿∆∆

פתילות.8) שתי לתוכם והיינו 9)והכניס ב. כג, שבת
שם). (רש"י ואחד אחד לכל נר שמדליקים למהדרין

מתחברות 10) הפתילות אין שעלֿידיֿזה ההדלקה. לפני
ולא 11)יחד. נר להדליק היא חנוכה שמצות שם. שבת,

מדורה.

.‰,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ‰kÁ ˙B¯ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ≈¬À»…∆∆ƒ¿«««»
d˙ÚÈ˜L ÌÚ ‡l‡12ÔÈÓÈc˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯Á‡Ó ‡Ï ;13. ∆»ƒ¿ƒ»»…¿«¬ƒ¿…«¿ƒƒ
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,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ÌÚ ˜ÈÏ„‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎL»«≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ«««»
˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ˜ÈÏ„Ó14‰nÎÂ . «¿ƒ¿≈«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«¿«»

¯˙È B‡ ‰ÚL ÈˆÁ BÓk ?‰Ê ÔÓÊ ‡e‰15,‰Ê ÔÓÊ ¯·Ú . ¿«∆¿¬ƒ»»»≈»«¿«∆
˜ÈÏ„Ó BÈ‡16‰È‰zL È„k ¯pa ÔÓL ÔzÈL CÈ¯ˆÂ . ≈«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆∆«≈¿≈∆ƒ¿∆

˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎzL „Ú ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„17. ∆∆¿∆∆«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«
˙¯Á‡ ÌÚt d˜ÈÏ„‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ ,‰˙·ÎÂ d˜ÈÏ„‰18. ƒ¿ƒ»¿»¿»≈»¿«¿ƒ»«««∆∆

Ì‡ - ˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰˙ÏkL ¯Á‡ ˙˜ÏB„ ‰¯‡Lƒ¿¬»∆∆««∆»¿»∆∆ƒ«ƒ
‰OBÚ ,d˜lÒÏ B‡ d˙BaÎÏ ‰ˆ¯19. »»¿«»¿«¿»∆

ב.12) כא, סבא:13)שבת ההוא לה "אמר ב: כג, בשבת
חנוכה  בנר רבינו [ומפרשה יאחד" ושלא יקדים שלא ובלבד

בשרגי רגיל "דהוה הענין בתחילת שם הוא ÎÂÁ‰(וכן ¯
הערה  44 עמ' דק"ס - העתים בספר הגירסא לפי שבת", ונר

"הוה שם אמרו שהרי קשה Á‡Ó¯‰ג) ובשבת ומדלקת",
כאן]. ומגידֿמשנה שם רש"י ועי' תאחר? איך כי כן, לומר

שם.14) פ"ב).15)שבת, (שבת אלפס שם:16)רב
משתשקע  הדליק לא שאם מדליק" - אדליק לא "דאי
זה  זמן אחר אבל השוק, מן רגל שתכלה עד מדליק החמה,

מדליק. לתת 17)אינו שצריך היינו לשיעורה", נמי "ואי
שם אלפס (רב זה כשיעור שתדלק שמן השני).בה בפירוש

שאמרו 19)שם.18) למה הראשון, בפירוש שם אלפס רב
לשיעורה". נמי "ואי

.Â‰kÁ ¯Ï ˙B¯Lk ˙BÏÈ˙t‰ ÏÎÂ ÌÈÓM‰ Ïk20, »«¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈¿≈¬À»
,‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡ ÌÈÎLÓ ÌÈÓM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«¿»ƒƒ¿»ƒ«««¿ƒ»

˙BÏÈ˙t‰ Ô˙B‡a ‰ÙÈ ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰ ÔÈ‡Â21elÙ‡Â . ¿≈»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓM‰ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓ ‰kÁ ÈÓÈ CB˙aL ˙aL ÈÏÈÏa¿≈≈«»∆¿¿≈¬À»À»¿«¿ƒ«¿»ƒ

˙aL ¯ Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï ¯eÒ‡L ˙BÏÈ˙t‰Â22ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆≈«»¿ƒ
¯eÒ‡L23‰kÁ ¯Ï LnzL‰Ï24.ÏÁa ÔÈa ˙aLa ÔÈa ∆»¿ƒ¿«≈¿≈¬À»≈¿«»≈¿…

˙BÚÓ ˜c·Ï elÙ‡Â25¯eÒ‡ d¯B‡Ï Ô˙BÓÏ B‡26. «¬ƒƒ¿…»ƒ¿»¿»»

אין 20) חכמים שאמרו ושמנים "פתילות ב: כא, שבת
בין  בחול בין בחנוכה, בהם מדליקין בשבת, בהם מדליקין

לה"21)בשבת". זקוק אינו - "כבתה היא: שהלכה מפני
ה"ה. למעלה רבינו שפסק וכמו להדליק 22)(שם) שאסור

אחר  נמשכים שאין הגרועים השמנים באותם שבת נר
בהן, נתלית האור שאין הגרועות הפתילות ובאותן הפתילה,
בשעה  אותה ויטה אפל, הנר אור יהיה שמא "גזירה

ה"ה). שבת מהל' (פ"ה לאורה" שם.23)שישתמש שבת,
המקדש,24) בבית במנורה שקרה לנס זכר שנעשה לפי

כמנורה שם).עשאוה בשבת (ר"ן כלל בה משתמשים שאין
הנר. את יטה שמא לחשוש אין כן תשמיש 25)ואם שהוא

גדול. עיון צריך ואינו א.26)קל, כב, שבת

.ÊıeÁaÓ B˙Èa Á˙t ÏÚ BÁÈp‰Ï ‰ÂˆÓ ‰kÁ ¯27 ≈¬À»ƒ¿»¿«ƒ«∆«≈ƒ«
È„k ,˙ÈaÏ ÒÎp‰ Ï‡ÓO ÏÚ Á˙tÏ CeÓq‰ ÁÙha«∆««»«∆««¿…«ƒ¿»««ƒ¿≈

Ï‡ÓOÓ ‰kÁ ¯Â ÔÈÓÈa ‰ÊeÊÓ ‰È‰zL28‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆¿»ƒƒ¿≈¬À»ƒ¿…¿ƒ»»
‰iÏÚa ¯„29˙eL¯Ï ‰ÎeÓq‰ ÔBlÁa BÁÈpÓ , »»¬ƒ»«ƒ«««¿»ƒ¿

ÌÈa¯‰30‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÁÈp‰L ‰kÁ ¯Â . »«ƒ¿≈¬À»∆ƒƒ¿«¿»≈∆¿ƒ«»
¯k BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -31. …»»¿¿ƒ∆≈ƒ»

ושבים.27) לעוברים הנס את לפרסם ב . כא, שם

כב.).28) (שבת במצוות מוקף פתח 29)ויהיה לו שאין
הרבים. לרשות ב.30)פתוח כא, א.31)שם כב, שם

יותר. לא אבל אדם, של עינו שולטת אמה עשרים שעד

.Á‰kq‰ ÈÓÈa32B˙Èa CB˙a ‰kÁ ¯ Ì„‡ ÁÈpÓ ƒ≈««»»«ƒ«»»≈¬À»¿≈
Bic - BÁÏL ÏÚ BÁÈp‰ elÙ‡Â .ÌÈÙaÓ33CÈ¯ˆÂ . ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ«À¿»«¿»ƒ

B¯B‡Ï LnzL‰Ï ¯Á‡ ¯ ˙Èa‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï34Ì‡Â . ƒ¿¿««ƒ≈«≈¿ƒ¿«≈¿¿ƒ
¯Á‡ ¯ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰¯e„Ó ÌM ‰˙È‰35Ì„‡ Ì‡Â . »¿»»¿»≈»ƒ≈«≈¿ƒ»»

CÈ¯ˆ - ‰¯e„ÓÏ LnzL‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ,‡e‰ ·eLÁ»∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ¿»»ƒ
¯Á‡ ¯36. ≈«≈

בחוץ.32) אור להוציא ב.33)שאסור כא, שם
מצוה.34) לשם חנוכה נר שהדליק שמשתמש 35)להיכר

חנוכה. לנר היכר ויש המדורה, שם.36)לאור שבת,

.ËB‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á B˜ÈÏ„‰L ‰kÁ ¯Ì"ekÚ ≈¬À»∆ƒ¿ƒ≈≈∆¿»»«
·iÁ ‡e‰L ÈÓ ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿«∆«¿ƒ∆ƒ∆«»

‰˜Ï„‰a37BÁÈp‰Â ˜eÏ„ B‡ÈˆB‰Â ÌÈÙaÓ B˜ÈÏ„‰ . ¿«¿»»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - B˙Èa Á˙t ÏÚ«∆«≈…»»¿«∆«¿ƒ∆

BÓB˜Óa38,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - „ÓÚÂ B„Èa ¯p‰ ÊÁ‡ . ƒ¿»««≈¿»¿»«…»»¿
„ÓBÚ ‡e‰ Bk¯ˆÏ :¯ÓB‡ ‰‡B¯‰L39˙ÈLLÚ .40 ∆»∆≈¿»¿≈¬»ƒ

daÎÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˙˜ÏB„ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»«À¿»≈«»¿«»
‡ÏÂ ,‰Âˆn‰ ‡È‰ ‰˜Ï„‰‰L .d˜ÈÏ„Óe C¯·Óe¿»≈«¿ƒ»∆««¿»»ƒ«ƒ¿»¿…

‰Áp‰‰41‰kÁ ¯pÓ ‰kÁ ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓe .42. ««»»À»¿«¿ƒ≈¬À»ƒ≈¬À»

הנר 37) יניח במצוה והחייב ידליקו אלו אם מועיל ולא
כג.). (שם הנחה ולא מצוה עושה הדלקה כי במקומו,

ב.38) כב, בחוץ.39)שם, שעמד ואףֿעלֿפי שם.
נר 41)פנס.40) "להדליק מברכים: כך שהרי א. כג, שם,

עושה 42)חנוכה". הדלקה שהרי מצוה, ביזוי כאן ואין
כב:). (שם במצוה הוא עוסק - שמדליק בעת כן ואם מצוה,
בזה  להדליק כדי חנוכה מנר גפרור או קיסם להדליק אבל

ראב"ד. ועי' מצוה, ביזוי משום אסור, - אחר חנוכה נר

.È‰ÎÈ¯ˆ ,˙BÁe¯ ÈzLa ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL ¯ˆÁ»≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»
ÁÈp‰ ‡Ï :BÊ Áe¯a ÌÈ¯·BÚ‰ e¯Ó‡È ‡nL ;˙B¯ ÈzL¿≈≈∆»…¿»¿ƒ¿«…ƒƒ«
„Á‡a ˜ÈÏ„Ó ,˙Á‡ Áe¯a eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰kÁ ¯≈¬À»¬»ƒ»¿««««¿ƒ¿∆»

Ô‰Ó43. ≈∆

א.43) כג, שם

.‡ÈCÈ¯ˆ BÈ‡ ,B˙Èa CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nL Á¯B‡≈«∆«¿ƒƒ»»¿≈≈»ƒ
Ba Á¯‡˙pL ÌB˜na ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„‰Ï44˙Èa BÏ ÔÈ‡ . ¿«¿ƒ»»«»∆ƒ¿»«≈«ƒ

Á¯‡˙pL ÌB˜na ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ,Ba ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ«»∆ƒ¿»«
ÔÓMa Ô‰nÚ ÛzzLÓe ,Ba45ÈÙa ˙Èa BÏ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ»∆«∆∆¿ƒ»»«ƒƒ¿≈

CÈ¯ˆ ,B˙Èa CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nL Èt ÏÚ Û‡ - BÓˆÚ«¿««ƒ∆«¿ƒƒ»»¿≈»ƒ
ÔÈ¯·BÚ‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L ˙Èaa ˜ÈÏ„‰Ï46. ¿«¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈»¿ƒ

טז.44) והערה ה"ד פ"ג למעלה וראה שם. שבת,
חנוכה 46)שם.45) נר הדליק לא העוברים: יאמרו שלא

שם). אלפס, (רב

.·È,„‡Ó „Ú ‡È‰ ‰·È·Á ‰ÂˆÓ - ‰kÁ ¯ ˙ÂˆÓƒ¿«≈¬À»ƒ¿»¬ƒ»ƒ«¿…
ÛÈÒB‰Ïe Òp‰ ÚÈ„B‰Ï È„k da ¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈»¿≈¿ƒ««≈¿ƒ
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elÙ‡ .eÏ ‰OÚL ÌÈqp‰ ÏÚ BÏ ‰È„B‰Â Ï‡‰ Á·La¿∆«»≈¿»»««ƒƒ∆»»»¬ƒ
¯ÎBÓ B‡ Ï‡BL ,‰˜„v‰ ÔÓ ‡l‡ ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«∆»ƒ«¿»»≈≈

˜ÈÏ„Óe ˙B¯Â ÔÓL Á˜BÏÂ B˙eÒk47. ¿¿≈«∆∆¿≈«¿ƒ

רבי 47) את תלמידיו "שאלו כז:): (מגילה אמרו שהרי
לי, היתה זקנה אמא להם, אמר ימים? הארכת במה זכאי:
היום", קידוש לי והביאה שבראשה, כיפה מכרה אחת פעם
כסותו, מוכר או שואל חנוכה נר שלמצוות כלֿשכן כן אם
בהלכה  כדלהלן היום, לקידוש קודמת חנוכה נר מצות שהרי

פענח'). ('צפנת הבאה

.‚ÈÈ¯‰48Lec˜ ÂÈÙÏe ,˙Á‡ ‰Ëe¯t ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ¬≈∆≈∆»¿»««¿»»ƒ
ÌBi‰49ÔÓL ˙B˜Ï ÌÈc˜Ó - ‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â «¿«¿»«≈¬À»«¿ƒƒ¿∆∆

ÏÈ‡B‰ ;ÌBi‰ Lec˜Ï ÔÈi‰ ÏÚ ‰kÁ ¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈¬À»«««ƒ¿ƒ«ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰ÈLe50‰kÁ ¯ ÌÈc˜‰Ï ·ËeÓ , ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«¿ƒ≈¬À»

Òp‰ ÔB¯ÎÊ Ba LiL51. ∆≈ƒ¿«≈

ב.48) כג, שבת.49)שבת של לקידוש יין לקנות
השבת 50) יום את לקדש ש"מצותֿעשה שאףֿעלֿפי

מהל' (פכ"ט לקדשו" השבת יום את זכור שנאמר: בדברים,
כ  סופרים, מדברי אלא אינו היין על לקדש - ה"א) מו שבת

(ה"ו). רבינו שם הפת.51)שכתב על יקיים היום וקידוש

.„ÈB˙Èa ¯ ÂÈÙÏ ‰È‰52B˙Èa ¯ B‡ ,‰kÁ ¯Â »»¿»»≈≈¿≈¬À»≈≈
B˙Èa ÌBÏL ÌeMÓ ,Ì„B˜ B˙Èa ¯ - ÌBi‰ Lec˜Â53; ¿ƒ«≈≈≈ƒ¿≈
BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏL ˙BOÚÏ ˜ÁÓ ÌM‰ È¯‰L54. ∆¬≈«≈ƒ¿»«¬»≈ƒ¿ƒ¿

ÌBÏL ˙BOÚÏ ‰z ‰¯Bz‰ ÏkL ,ÌBÏM‰ ÏB„b»«»∆»«»ƒ¿»«¬»
ÌÏBÚa55‰È˙B·È˙ ÏÎÂ ,ÌÚ ÈÎ¯„ ‰ÈÎ¯c :¯Ó‡pL . »»∆∆¡«¿»∆»«¿≈…«¿»¿ƒ∆»

.ÌBÏL»

בית 52) שלום משום לשבת, נר להדליק שמצוה שבת, נר
ה"א). שבת מהל' ב.53)(פ"ה כג, נג,54)שבת סוכה

שמח'.55)ב. 'אור – ב. נט, גיטין

.ÌÈpÓÊ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÏL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆¿«ƒ
:ÌÈÚL˙Â ‰Ú·L ÂÈ˜¯Ùe ,¯OÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

.ÌÈ˜¯t ÌÈLÏL - ˙aL ˙BÎÏ‰ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ¯BOÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«»¿»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«»¿»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿À»¿»¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒ«¿»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ÚLz - L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ«…∆ƒ¿»»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ˙BiÚz ˙BÎÏ‰ƒ¿«¬ƒ¬ƒ»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«¬À»«¿»»¿»ƒ

מות מּמקׁשי לסּור חּיים, מקֹור חכם ְְִִֵֶַַָָָָֹּתֹורת

iriax xtqxtq `EdemiWp ¥¤§¦¦§¥¤¨¦
.· .˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ

˙BÎÏ‰ .„ .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿
ÌÈÏÏÎp‰ ˙Bˆn‰Â .‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ .‰ .‰Ïe˙a ‰¯Ú«¬»¿»ƒ¿»¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ

.Ì˙BÓB˜Óa Ì˙BÓLa ÌÈL¯ÙÓ Ì‰a»∆¿…»ƒƒ¿»ƒ¿»

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦

ÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
‰M‡ ‡OÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ»ƒ»
‰a˙Î ‡Ïa ‰M‡ ÏÚa˙ ‡lL (· .ÔÈLec˜Â ‰a˙Îaƒ¿À»¿ƒƒ∆…ƒ»≈ƒ»¿…¿À»
(„ .‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L ÚÓÈ ‡lL (‚ .ÔÈLec˜ ‡Ï·e¿…ƒƒ∆…ƒ¿«¿≈¿¿»

.‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
האשה,1) מקדשין היו לא תורה מתן שקודם רבינו בו ביאר

לאווין  איסורי שניות, עריות, קדשה, מתקדשת, האשה כיצד
עשה. ואיסורי

.‡Ì‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
B˙Èa CB˙Ï dÒÈÎÓ - d˙B‡ ‡OÏ ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»̄»»ƒƒ»»«¿ƒ»¿≈

‰M‡Ï BÏ ‰È‰˙Â ,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa dÏÚB·e2ÔÂÈk . ¬»≈¿≈«¿¿ƒ¿∆¿ƒ»≈»
‡OÏ LÈ‡‰ ‰ˆ¯È Ì‡L ,Ï‡¯OÈ eeËˆ ‰¯Bz ‰zpL∆ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆ƒƒ¿∆»ƒƒ»
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈ„Ú ÈÙa ‰lÁz d˙B‡ ‰˜È - ‰M‡ƒ»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿««»
‡·e ‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :¯Ó‡pL ;‰M‡Ï BÏ ‰È‰z3 ƒ¿∆¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»»

.‰ÈÏ‡≈∆»

בסנהדרין 2) אמרו וכן איש, אשת משום עליה חייב וחבירו
(בראשית  בעל" בעולת "והיא בתורה: שנאמר מה על נז:
ולא  לחופה נכנסה נח), (לבני להם יש בעל "בעולת - ג) כ,

ז. ט, מלכים הל' והשווה להם". אין כלומר,3)נבעלה
בביאה. תחילה אותה יקנה אשה, לו ליקח איש ירצה אם
ובעלה" אשה איש יקח "כי הפסוק: מובא ט: ובקידושין
ריג. עשה לרבינו, המצוות' ב'ספר הוא וכן א). כד, (דברים

.·‰OÚ ˙ÂˆÓ - el‡ ÔÈÁewÏÂ4.Ì‰ ‰¯Bz ÏL ¿ƒƒ≈ƒ¿«¬≈∆»≈
ÛÒÎa :˙È˜ ‰M‡‰ el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡·e5, ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈»ƒ»ƒ¿≈¿∆∆

¯ËLa B‡6‰‡È·a B‡ ,7‡È·a .‰¯Bz‰Ó - ¯ËL·e ‰8, ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»≈«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ÛÒÎ·e9ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,el‡ ÔÈÁewÏÂ . ¿∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈≈«ƒ¿»ƒ

„Á‡a ˙È˜pL ‰M‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÒe¯‡ B‡ ÔÈLecƒ̃ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈¿∆»
el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ10B‡ ˙Lc˜Ó ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ , ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿≈¿À∆∆

˙Ò¯‡Ó11. ¿…∆∆

במנין 4) למעלה שכתב וכמו הנישואין, הם המצוה עיקר
במסכת  נראה (וכן וקידושין" בכתובה אשה "לישא המצוות
אלא  המצוה) עיקר אינם שהאירוסין יח: קטן מועד
(כסףֿמשנה  המצוה תחילת הם האירוסין) = ) שהליקוחין

רבינו). בן ר"א הרי 5)בשם לה: ואומר פרוטה לה נותן
ה"א. פ"ג, להלן כמבואר לי, מקודשת לה 6)את כותב

ה"ג. פ"ג, להלן כמבואר לי, מקודשת את הרי הנייר, על
עמה 7) ומתייחד זו, בבעילה לי מקודשת את הרי לה אומר

ה"ח. פ"ג, לקמן ובועלה, עדים שני אמרו 8)בפני וכן
אשה  איש יקח "כי בתורה שנאמר מה על ט:) (קידושין
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- "ובשטר בביאה". שנקנית מלמד "ובעלה, - ובעלה"
(מקדשים  ומכניס גומר בו) (מגרשים ומוציא וגומר הואיל
- והיתה ויצאה קרא: "אמר ה.) (קידושין אמרו וכן בו)".
בשטר, יציאה מה (גירושין), ליציאה (קידושין) הויה מקיש

בשטר". הויה כסף 9)אף שקנין אע"פ כי חכמים. מדברי
קידושין  (ראה עפרון משדה קיחה קיחה בגזירהֿשוה, נלמד
סופרים. מדברי נקרא: בתורה, מפורש ואינו הואיל ב.)
מבינים  היינו לא פירושו, חכמים קיבלו אילולא כלומר,
שורש  המצוות' ב'ספר רבינו יסד וכן (כסףֿמשנה). כך אותו
הוא  מידות מי"ג באחת חכמים שהוציאו מה כל לא כי שני,
שהוא  בפירוש בו יאמרו אלאֿאםֿכן דאורייתא, נקרא
שגם  שאע"פ בתשובתו רבינו ביאר וכבר מדאורייתא.
ואינם  והיתה" "ויצאה של בהיקש נלמדים שטר קידושי
אמרו  ט: בקידושין ז"ל חכמינו אולם בתורה, מפורשים
מן  שהוא בשטר פסק לפיכך מדאורייתא, שהם בפירוש
לציין, וראוי רבינו". "תשובות במוספנו ראה התורה.
"ברכת  בספרו יאמר הרמב"ם של בנו אברהם שרבינו
. . . בטוב שלכם הספרים הגיהו לא מד: סימן אברהם"
"בכסף  כך: בכתבֿידו המתוקנים דבריו נוסח ומכלֿמקום
הוא  [וכן תורה" דין ושלשתם בביאה, או בשטר או
רבינו  על העידו הדורות שגדולי 3 עמ' לקידושין ב'מאירי'
רמ"ך  כתב וכן סופרים. מדברי שכסף שכתב ממה בו שחזר
בספרו  והגיה הרב שחזר אוקספורד), (כתבֿיד בהגהותיו
"ובכסף  שכתב: רבנו דברי ובעצם תורה"]. דבר "ושלשתן
חכמים  מתקנת שהוא לומר כוונתו אין סופרים", מדברי
שהרי  וביאה, שטר קידושי כמו באשה גומר ואינו בלבד,
אשת  היא הרי . . . האשה שנקנית "כיון כאן: כתב בפירוש

ב  מיתת חייב . . . עליה והבא בהל'איש, כתב וכן יתֿדין".
לכהן, שנתארסה ישראל בת שארוסה ה"ג פ"ו תרומות
בכסף  נתארסה בין חילק ולא תורה, מדין בתרומה אוכלת
תורה  בכלל שזה לומר כוונתו אלא בשטר, נתארסה או
דברי  והשווה בתורה. בפירוש נכתב ולא הואיל שבעלֿפה,
שלא  מה "כל שכתב: הי"ב, פי"ז כלים בפירושו רבינו
ואע"פ  סופרים, מדברי יקרא התורה, בלשון התבאר

מסיני". למשה הלכה הם לא 10)שהדברים שעדיין אע"פ
בעלה. לבית בעלה,11)נכנסה לבית לנכנסה בניגוד

ה"ב. פ"י, לקמן כמבואר נשואה. הנקראת:

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙ÈOÚÂ ‰M‡‰ ˙È˜pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿≈»ƒ»¿«¬≈¿À∆∆««ƒ
‡È‰ È¯‰ - dÏÚa ˙È·Ï ‰ÒÎ ‡ÏÂ ‰ÏÚ· ‡lL∆…ƒ¿¬»¿…ƒ¿¿»¿≈«¿»¬≈ƒ
˙˙ÈÓ ·iÁ - dÏÚaÓ ıeÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«»»∆»ƒ«¿»«»ƒ«

ÔÈc ˙Èa12Ëb ‰ÎÈ¯ˆ - L¯‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .13. ≈ƒ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»≈

פ"ג.12) ביאה איסורי בהל' כמבואר חנק, או סקילה
כריתות.13) ספר

.„Ì‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÏÚB·e d¯ÎO dÏ Ô˙B - ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»̄»»ƒ≈»¿»»≈»«

CÏB‰Â C¯c‰ Ì‡14‰L„˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .15. ≈«∆∆¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿≈»
‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰L„w‰ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰ ‰zpMÓƒ∆ƒ¿»«»∆∆¿»«¿≈»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌLÏ ‰M‡ ÏÚBa‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .Ï‡¯OÈ ˙BaÓ ‰L„¿̃≈»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»»«≈ƒ»¿≈
ÏÚaL ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÔÈLec˜ ‡Ïa ˙eÊ¿¿…ƒƒ∆ƒ«»¿ƒ∆»«

‰L„˜16. ¿≈»

טז.14) לח, בבראשית שנאמר הכתוב 15)כמו כלשון
וכפירוש  הדרך", על בעינים היא הקדשה "איה כא: שם,

לזנות. ומזומנת מקודשת - קדשה שם: ולדעת 16)רש"י
לכל  עצמה שמפקירה במי אלא קדשה איסור אין הראב"ד,
בה  אין קידושין) (בלא לאיש עצמה במייחדת אבל אדם,
(בראשית  בתורה שאמורה הפילגש זוהי ולדעתו לאו, איסור
כתובה  בלא - "פילגשים א: כא, בסנהדרין אמרו וכן ו). כה,
מלקות  איסור שאין יודה רבינו גם כי ויתכן קידושין". ובלא
בהל' מדבריו שמבואר כמו לכך, עצמה שמכינה במי אלא
בתך  את תחלל אל נאמר "לכך הי"ז: פ"ב, בתולה נערה
ולא  ממון ולמפתה לאונס תורה שחייבה שזה - להזנותה
. . . לכך עצמה הכינה ולא מקרה הדבר כשאירע מלקות,
הרי  . . . עליה שיבוא מי לכל מוכנת בתו הניח אם אבל
תהיה  לא משום והנבעלת הבועל ולוקה קדשה, היא
וכן  שם. דבריו על כאן רבינו שסמך וכנראה, קדשה".
הל' רבינו דברי והשווה משנה'. ה'כסף מרן שם החליט
ופילגשים, נשים (המלך) לוקח "וכן ה"ד: פ"ד, מלכים
ובלא  כתובה בלא ופילגשים וקידושין, בכתובה נשים
אבל  לו, ומותרת אותה קונה בלבד ביחוד אלא קידושין
אחר  בלבד העבריה באמה אלא בפילגש אסור ההדיוט
נבוכים' ב'מורה רבינו יאמר הקדשה, איסור וטעם יעוד".
כי  והתמדתו, המשגל תאות רוב מניעת הוא מט, ח"ג
האדם  יתעורר לא כי התאוה, תוסיף הקדשות גופי בהתחלף
מתחדשים, לגופים כהתעוררו תמיד בו שהרגיל אחד לגוף
מאד, גדולה היא באיסור והתועלת והענינים. הצורות חלוקי
היו  מותרת, הקדשה היתה אילו כי הקטטות. מניעת והיא
היו  ולא אחת בעת הרבה אנשים אחת אשה אל באים
אותה  או זה, את זה הורגים והיו מהמחלוקת, נמלטים

יתגודדו". זונה "ובית ככתוב:

.‰¯Ò‡L Ïk17˙¯k B˙‡Èa ÏÚ ·iÁÂ ,‰¯Bza B˙‡Èa18 …∆»«ƒ»«»¿«»«ƒ»»≈
˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ˙B¯eÓ‡‰ Ì‰Â -19˙B‡¯˜p‰ Ô‰ - ¿≈»¬¿»»««¬≈≈«ƒ¿»

‰Â¯Ú ˙‡¯˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ .˙BÈ¯Ú20Ì‡ ÔB‚k . ¬»¿»««≈∆ƒ¿≈∆¿»¿≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙·e ˙BÁ‡Â21. ¿»«¿«≈»∆

הבא 18)הכתוב.17) עולם לחיי יזכה שלא כרת, עונש
תשובה  הל' רבינו (לשון כבהמה ואבד ברשעו נכרת אלא

א). יעשה 19)פ"ח, אשר כל כי נאמר: ובסופו יח. פרק
הנפשות. ונכרתו האלה התועבות בפירושו 20)מכל רש"י

הוא, גילוי לשון - ערוה אומר: יח) כ, (ויקרא לתורה
זעוה  כמו דבר, לשם בתיבה יורדת והוא"ו ערה. משורש
לויקרא  בפירושו והראב"ע אח. מגזרת אחוה וכן זע, מגזרת
להתכסות. צריך נחשף מגונה דבר - ערוה יאמר: ו) (יח,
הזיווג  אבר - ערוה אמר: שם, והקבלה' ה'כתב ובעל
כמו  וחיבור דיבוק ענין הוראתו "ערה" שורש כי והדיבוק,
כאזרח  "ומתערה וכן: ז). יט, (ישעיה יאור" על "ערות
בו, והדיבוק שהזיווג מקום ואותו לה). לז, (תהלים רענן"

ערוה. איסורי 21)יקרא בהל' מבוארים דיניהן ופרטי
ביאה.

.Â‰Ïaw‰ ÈtÓ ˙B¯eÒ‡ Ô‰L ,˙B¯Á‡ ÌÈL LÈÂ22, ¿≈»ƒ¬≈∆≈¬ƒƒ««»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡Â23ÈtÓ ,˙BiL ˙B‡¯˜p‰ Ô‰Â . ¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

˙BÈ¯ÚÏ ˙BiL Ô‰L24.‰iL ˙‡¯˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ . ∆≈¿ƒ»¬»¿»««≈∆ƒ¿≈¿ƒ»
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ÔÈ‡ BÊÂ .Bn‡ Ì‡ (‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ≈¿≈≈≈ƒ¿≈
‰ÏÚÓ „Ú Bn‡ Ì‡ Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈ƒ««¿»

a Bn‡ È·‡ Ì‡ (· .‰¯eÒ‡ - ‰ÏÚÓ„·Ï25Ì‡ (‚ . «¿»¬»≈¬ƒƒƒ¿«≈
Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ·‡Ì‡ »ƒ¿≈»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈

ÂÈ·‡ È·‡ Ì‡ („ .‰¯eÒ‡ - ‰ÏÚÓÏ „Ú ÂÈ·‡»ƒ«¿«¿»¬»≈¬ƒ»ƒ
„·Ïa26,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ·‡ È·‡ ˙L‡ (‰ . ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ¿≈»∆¿≈

(Â .epnÓ „Á‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡ eÈ·‡ ·˜ÚÈ ˙L‡ elÙ‡¬ƒ≈∆«¬…»ƒ¬»«∆»ƒ∆
„·Ïa Bn‡ È·‡ ˙L‡27ÔÓ ·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Ê . ≈∆¬ƒƒƒ¿«≈∆¬ƒ»»ƒ

Ì‡‰28ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Á . »≈≈∆¬ƒ»≈≈ƒ»≈≈ƒ
·‡‰29Ba ˙lk (Ë .30elÙ‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ . »»««¿¿≈»∆¿≈¬ƒ

,‰¯eÒ‡ - ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba Ôa Ôa Ôa ˙lk««∆∆∆¿«»»»¬»
.eÈ·‡ ·˜ÚÈ ÏÚ ‰iL epnÓ „Á‡ ˙L‡ ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆≈∆∆»ƒ∆¿ƒ»««¬…»ƒ

„·Ïa Bza ˙lk (È31„·Ïa Ba ˙a ˙a (‡È .32(·È . ««ƒƒ¿«««¿ƒ¿«
„·Ïa Ba Ôa ˙a33˙a („È .„·Ïa Bza ˙a ˙a (‚È . «∆¿ƒ¿«««ƒƒ¿««

˙a (ÊË .„·Ïa BzL‡ Ôa Ôa ˙a (ÂË .„·Ïa Bza Ôa∆ƒƒ¿««∆∆ƒ¿ƒ¿««
BzL‡ ˙a ˙a34BzL‡ È·‡ Ì‡ Ì‡ (ÊÈ .„·Ïa35 ««ƒ¿ƒ¿«≈≈¬ƒƒ¿

Ì‡ Ì‡ (ËÈ .„·Ïa BzL‡ Ì‡ ·‡ Ì‡ (ÁÈ .„·Ïaƒ¿«≈«≈ƒ¿ƒ¿«≈≈
Ì‡36„·Ïa BzL‡ È·‡ ·‡ Ì‡ (Î .„·Ïa BzL‡37. ≈ƒ¿ƒ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ¿«

Ì‡‰ Ì‡ :Úa¯‡ - ˜ÒÙ‰ Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙BiM‰ e‡ˆÓƒ¿¿«¿ƒ∆≈»∆∆¿≈«¿«≈»≈
·‡‰ È·‡ ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú ·‡‰ Ì‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»¿≈»»«¿«¿»¿≈∆¬ƒ»»

‰hÓÏ „Ú Ba Ôa ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú38. «¿«¿»¿≈∆∆¿«¿«»

קורא 22) בבלי ובתלמוד איש. מפי איש החכמים שקיבלו
בניגוד  קבלה, דברי ובכתובים: בנביאים הנמצאים לדברים
ראה: תורה'. 'דברי הנקרא: משה בתורת שכתוב למה
מתורת  זה "דבר יז: קטן במועד וכן ב: קמא בבא י:, חגיגה
רבינו  דברי השווה למדנו". קבלה ומדברי למדנו, לא משה
אומר: קלז, בחולין ורש"י הי"ב. פ"א, תורה תלמוד הל'
כל  הקודש ברוח שקיבלו מפני קבלה נקראים נביאים "דברי
וראה  והמעשה". והדור השעה צורך לפי ונבואה נבואה

הבאה. שניות 23)הערה שאיסור אמרו, ושם כא. יבמות
יב, (קהלת הפסוק על וסמכו המלך, שלמה מתקנת מקורו
שלמה, שבא "קודם הרבה, משלים תיקן וחקר ואיזן ט):
שלמה  שבא עד אזנים לה שאין לכפיפה דומה תורה היתה
ע"י  ומשמרת נאחזת שהכפיפה כשם אזנים", לה ועשה
העריות. מן מתרחקין שניות איסור ע"י כך אזניה,

משמרתי 24) את ושמרתם :( ל יח, (ויקרא אמרה והתורה
איסור  ע"י כי שם). (יבמות למשמרתי משמרת עשו -

ערוה. באיסור יכשל לא אבי 25)השניות, אם אם ולא
שמותרת.26)אמו. אביו אבי אבי לאם פרט 27)פרט

שמותרת. אמו אבי אבי אביו 28)לאשת אחי אשת אולם
ערות  יד) יח, (ויקרא ככתוב התורה, מן עליו אסורה האב מן
אחי  שבאשת הוכיחו נד: וביבמות תגלה, לא אביך אחי

מדבר. הכתוב האב מן ב.29)אביו כא, יבמות
נקראת 30) בנו אשת כי בנו, כלת נקראת בנו בן אשת

טו). יח, (ויקרא התורה מן עליו ואסורה פרט 31)"כלתו"
כא:). (יבמות שמותרת בתו בת אולם 32)לכלת כב. שם,

הפסק. לה שאין פסק סי"ב טו סי' אבןֿהעזר ערוך' ב'שולחן
להן ו  אין כולן הסוף, עד מכאן המנויות השניות בשאר כן

שם. ערוך' ה'שולחן לדעת איך 33)הפסק, תתמה ואל
הדורות, כל סוף עד אסורה תהיה בנו בן בן שכלת אפשר
תלוי  אינו עריות איסור כי מותרת? תהיה בנו בן בן ובת
(מגידֿמשנה). בפרטיו להרהר ואין היא, גזירה אלא בסברא

התורה,34) מן עליו אסורות אשתו בת בת או אשתו בן ובת
יז. יח, בויקרא אסורה 35)כמפורש אשתו אבי אם כי

תקח. לא בנה בת משום: התורה, מן אם 36)עליו אם כי
תקח, לא בתה בת את משום: התורה, מן אסורה אשתו

א.37)כנ"ל. כב, ביבמות מבואר זה כא,38)כל שם
לו, מותרת (חותנו) חמיו שאשת נראה רבינו ומדברי א.
בתלמוד  מבואר כן ואמנם השניות. בין מנאה לא שהרי
חמיו", באשת אדם "ומותר בפירוש: שאמרו כא. יבמות
חמיו  אשת אמרו: ה"ד פ"ב, יבמות ב'ירושלמי' אולם
וב'תוספות' כחמותו. (שנראית עין מראית מפני אסורה
טבחו  שהיה באחד בפרובינציא מעשה הביאו כא. ליבמות
רבינוֿתם  והפסיד חמיו, אשת לישא מזוג ויינו טבוח
לחורגת  ובנוגע סכ"ד. טז סי' אהע"ז בשו"ע וראה לסעודתו.
שם  אמרו האחים, בין הגדילה אחר) מבעל האב, אשת (בת
מראית  משום האחים לאחד להנשא שאסורה ב'ירושלמי'
התירוה, ב מג, סוטה בבבלי אולם כאחותם. שנראית עין,
וראה  אחותם. שאינה יודעים והכל קול, לדבר שיש משום

יא. סעיף טו, סי' אהע"ז בשו"ע

.Ê˙¯k ÂÈÏÚ ·iÁ ‡ÏÂ ,‰¯Bza B˙‡Èa ¯Ò‡L Ïk…∆»«ƒ»«»¿…ƒ≈»»»≈
ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ -39ÔÈ‡¯˜ „BÚÂ . ≈«ƒ¿»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‰M„˜ È¯eq‡40‰ÚL˙Â .41‰ÓÏ‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ƒ≈¿À»¿ƒ¿»≈¿≈≈«¿»»
ÏB„b Ô‰ÎÏ42‰BÊ B‡ ‰Le¯b .43‰ÏÏÁ B‡44ÔÈa ¿…≈»¿»»¬»»≈

ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ÔÈa ÏB„b Ô‰ÎÏ45˙¯ÊÓÓe .46Ô·Ï ¿…≈»≈¿…≈∆¿«¿∆∆¿∆
¯ÊÓÓÏ Ï‡¯OÈ ˙·e .Ï‡¯OÈ47Ï‡¯OÈ ˙·e . ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿»≈

È·‡BÓe ÈBnÚÏ48‡kc ÚeˆÙÏ Ï‡¯OÈ ˙·e .49 ¿«ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿««»
‰ÎÙL ˙e¯Îe50¯Á‡Ï ˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯‚e .51. ¿»¿»¿»««∆ƒ»¿«≈

‰ÈÏÚ Ì·i‰ ˙eL¯ ÔÈ„ÚÂ ¯ÊÏ ˙‡OpL ‰Ó·ÈÂ52. ƒ»»∆ƒ»¿»«¬«ƒ¿«»»»∆»
‰ˆeÏÁ‰53‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰Le¯‚k ‡È‰ È¯‰ - «¬»¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¬»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰kÏ54ÌÈÈ˙p‰Â .55Ì‰ È¯‰ - ¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¬≈≈
Ì¯eq‡Â ,˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,ÌÈ¯ÊÓÓk¿«¿≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ56‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰·e .57¯‡a˙È ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈
.ÌÈÈ˙p‰ Ì‰ ‰Ó EÏ¿»≈«¿ƒƒ

גרידא.39) תעשה) (=לא לאו איסור אלא בביאתן שאין
"קדושים 40) הכתוב פי על כן ונקראו במשנה. א כ, יבמות

גדול  לכהן באלמנה הנאמר ו) כא, (ויקרא לאלהיהם" יהיו
בגמרא). שם לאוין 41)(יבמות, איסורי תשעת מנין סדר

ד) זונה, ג) גרושה, ב) גדול, לכהן אלמנה א) כדלקמן: הוא
תרי"ג  במנין נפרדות במצוות נמנות אלו נשים כי חללה,
קנח  לאֿתעשה (מצות שלו המצוות' ב'ספר לרבינו המצוות
תירץ  כבר אחד, בלאו נכללו וחללה שזונה ואע"פ קס). -
לפיכך  כי נפרדים כלאוין שהן ט, שורש בסוף שם רבינו
לא  מאישה גרושה "ואשה ככתוב: בלאו, הגרושה נפרדה

בפנ  הגרושה על שלוקין כשם ללמד: כך יקחו", עצמה, י
עז: בקידושין וכמבואר עצמן, בפני וחללה זונה על לוקין
הנכלל  ממזרות איסור ה) שם). קסא לאֿתעשה (השווה
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ומואבי  עמוני ו) שנד). (ל"ת אחת למצוה ונמנה אחד בפסוק
פצוע  ז) נג). (ל"ת אחת למצוה ונמנים אחד בפסוק הנכללים
ונמנים  אחד בפסוק נכללים הם גם שפכה, וכרות דכא
משנשאת, גרושתו מחזיר ח) שס), (ל"ת אחת למצוה
(ל"ת  לזר יבמה ט) שנו), (ל"ת מיוחדת למצוה הנמנית
לאישים  האסורים נשים גופי תשעה הם אלה וכל שנז),
לגוף  נחשבות - לממזר ישראל ובת לישראל וממזרת שונים.
ממזר  יבוא לא אחד: בדיבור בתורה בא איסורם כי אחד,

מהרא"י). ונמוקי לחםֿמשנה, (ע"פ ה' ואיסורה 42)בקהל
יד). כא, (ויקרא בתורה ישראל,43)מפורש בת שאינה כל

לו  להנשא אסורה שהיא לאדם שנבעלה ישראל בת או
איסורי  בהל' כמבואר לחלל, שנבעלה או בכל, השוה איסור

ה"א). (פי"ח, (כגון 44)ביאה כהונה מאיסור שנולדה זו
לכהן  האסורות מהנשים אחת וכן גרושה). מאשה כהן בת
ה"א). פי"ט, ביאה איסורי (הל' נתחללה - לכהן שנבעלה

ז.45) כא, ויקרא בתורה מאיסור 46)כמפורש שנולדה
ה"א. פט"ו ביאה, איסורי בהל' כמבואר ערוה,

ג).47) כג, (דברים בתורה נתגיירו,48)כמפורש ואפילו
ד). (שם בתורה מפורש ביציו.49)ואיסורם שנפצעו

ב).50) (שם בתורה מפורש ואיסורם (האבר). גידו שנכרת
אשר 51) הראשון בעלה יוכל "לא ד): כד, (שם, שנאמר

הוטמאה". אשר אחרי . . . לקחתה לשוב שלחה
(שם 52) אומרת והתורה לה, חלץ ולא ייבמה לא שעדיין

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ה): כה,
יבמה.53) לה עח.).54)שחלץ (קידושין חכמים מדברי
ונקראו 55) יהושע, בימי בערמה שנתגיירו הגבעונים הם

ככתוב  המקדש לעבודת יהושע שנתנם שם על נתינים
ושואבי  עצים חוטבי . . . יהושע "ויתנם כז): ט, (יהושע

ה'". ולמזבח . . . ודוד 56)מים יהושע כי חכמים. מדברי
מהל' פי"ב כדלהלן לעולם, בקהל יבואו שלא עליהם גזרו

הכ"בֿכגֿכד. ביאה שם.57)איסורי

.Á‰OÚa Ô˙‡Èa ¯eq‡L LÈÂ58.ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ BÈ‡Â , ¿≈∆ƒƒ»»«¬≈¿≈≈«»≈»ƒ
ÈÓB„‡Â È¯ˆÓ :Ì‰ ‰LÏLe59¯B„Â ÔBL‡¯ ¯Bc , ¿»≈ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿

ÈL60˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,61Ô‰ÎÏ ‰ÏeÚ·e . ≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿»¿…≈
‡Ï' B‡ '‡B·È ‡Ï' el‡a ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ .ÏB„b»¿ƒ∆…∆¡«¿≈…»…

ÈLÈÏL ¯Bc' ¯Ó‡pL ÏÏkÓ ‡l‡ ,'ÁwÈ62Ì‰Ï ‡·È ƒ«∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒƒ»…»∆
‡B·È ‡Ï ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯BcL ,„ÓÏ ‰z‡ '‰ Ï‰˜a63; ƒ¿««»»≈∆ƒ¿≈ƒ…»

‰z‡ 'ÁwÈ ‰ÈÏe˙·· ‰M‡ ‡e‰Â' ¯Ó‡pL ÏÏkÓeƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ»«»
‰Ïe˙a dÈ‡L ,„ÓÏ64ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .ÁwÈ ‡Ï »≈∆≈»¿»…ƒ«¿««»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰OÚ65. ¬≈¬≈«¬≈

מכלל 58) הבא לאֿתעשה בצורת בתורה באה שאזהרתן
כדלהלן. כמצותֿעשה, שדינו אפילו 59)עשה,

אחר 60)כשנתגיירו. בן להם שנולד ומצרית מצרי
מעוברת  מצרית וכן שני', 'מצרי הבן נקרא - שנתגיירו
עח.). (יבמות באדומי וכן שני", "מצרי בנה נקרא שנתגיירה

ב.61) עו, הבן 62)שם שניה, מצרית שנשא שני מצרי
ביאה  איסורי בהל' כמבואר שלישי דור נקרא להם הנולד

שם. ובמגידֿמשנה ה"כ, שרבינו 63)פי"ב לציין וכדאי
סנחריב  "כשעלה כותב: הכ"ה, פי"ב ביאה איסורי בהל'
אותן  והגלה בזו זו ועירבן האומות כל בלבל אשור מלך

אחרים  אנשים עתה מצרים שבארץ המצרים ואלו ממקומן,
ארבע  ונתערבו והואיל אדום, שבשדה האדומים וכן הם,
הותר  - מותרות שהן העולם אומות בכל האסורות אומות
הרוב, מן שפירש חזקתו להתגייר מהן הפורש שכל הכל,
בין  אדומי בין מקום בכל הזה בזמן הגר כשיתגייר לפיכך
מותרים  - הנקבות ואחד הזכרים אחד . . . עמוני בין מצרי

מיד". בקהל גם 64)לבוא כי עץ, ומוכת בוגרת ואפילו
בהל' רבינו פסק וכן נבעלו, שלא ואע"פ בתולות אינן אלה

הי"גֿיד. פי"ז, ביאה ב 65)איסורי נד, .יבמות

ה'תשע"ח  כסלו י"ז שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
וסימניהן,1) ואילונית ובוגרת נערה קטנה, הן מה בו ביאר

מי  פי ועל הסימנים בדיקת וסימניהם, וסריס וגדול, קטן
פקח  וחרשת, חרש ודיניהם, וטומטום אנדרוגינוס בודקין,

ופקחת.

.‡‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ‰È‰zL „Ú d˙„Ï ÌBiÓ ˙a‰««ƒ≈»»«∆ƒ¿∆«¿≈∆¿≈
‰pË˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ˙B¯eÓb ‰L2.˙˜Èz ˙‡¯˜Â , »»¿ƒ«ƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈ƒ…∆

ÌÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙B¯ÚO ‰nk ‰‡È·‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«»¿»¿«¿««∆≈»
‡ÓeLk ‡l‡3‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿»¬»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«»

˙aÓ ‡È‰Â ,¯ÚO ˙‡·‰Ï ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na Ûeba««¿«¿«¬»«≈»¿ƒƒ«
˙‡¯˜ - ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈»»¿∆»»«¿»ƒ¿≈

‰¯Ú4. «¬»

עונשים.2) בת שיער.3)ואינה לגדל ודרכה יבלת מין
שבתורה.4) עונשים לכל גדולה היא והרי

.·‰f‰ ÔÓfa ˙B¯ÚO ÈzL ˙‡·‰Â5ÔÓÈÒ ‡¯˜ «¬»«¿≈¿»«¿««∆ƒ¿»ƒ»
‰¯Ú ‡¯wz ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‡È·zL ¯Á‡Óe .ÔBzÁz‰««¿≈««∆»ƒƒ»««¿ƒ»≈«¬»

ÌÈ¯eÓb ÌÈL„Á ‰ML „Ú6ÌeÏLz ÌBÈ ˙lÁzÓe . «ƒ»√»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««¿
˙¯‚Ba ‡¯wz ‰ÏÚÓÂ ÌÈL„Á ‰MM‰7ÔÈa ÔÈ‡Â . «ƒ»√»ƒ»«¿»ƒ»≈∆∆¿≈≈

„·Ïa ÌÈL„Á ‰ML ‡l‡ ˙e¯‚·Ï ˙e¯Ú8. «¬¿«¿∆»ƒ»√»ƒƒ¿«

ומעלה.5) שנה עשרה שתים ליום.6)מגיל מיום
(7- שעיר איש של ירושלמי תרגום כי שער, מלאה כלומר,

היא  והרי בה, רשות לאביה אין הבת ומשבגרה בגר. גבר
אביה  ברשות היא שהנערה בעוד לדעתה, קידושיה מקבלת
במציאתה  זכאי האב וכן אביה. לדעת שלא מתקדשת ואינה

שתיבגר. עד הנערה בתו של ידיה משעה 8)ובמעשה
שישה  אלא בוגרת להיות שוהה אינה נערות סימני שהביאה

חדשים.

.‚‰‡È·‰ ‡ÏÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzLÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆¿≈»»¿∆»¿…≈ƒ»
˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ da e‡¯pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯ÚO ÈzL9 ¿≈¿»««ƒ∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ
ÈzL ‡È·zLÎe .‰L ÌÈ¯OÚ „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿«»ƒ«∆¿ƒ»»¿∆»ƒ¿≈

ÌÈ¯OÚ ˙La elÙ‡ ,˙B¯ÚO10‰ML ‰¯Ú ‰È‰z - ¿»¬ƒƒ¿«∆¿ƒƒ¿∆«¬»ƒ»
˙¯‚Ba ‡¯wz Ck ¯Á‡Â ,ÌÈL„Á11. √»ƒ¿««»ƒ»≈∆∆

(9- איילונית במקצת, לה גבר ודמות מטבעה עקרה אשה
יולד. שאינו כאיל היא בה 10)הרי שנראו פי על ואף

אילונית. אינה 11)סימני איילונית דין לה שאין כל כי
נערות. ימי חדשי שישה אחרי אלא לבגרות יוצאת
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.„‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈ¯OÚ ˙a ‰˙È‰»¿»«∆¿ƒ»»»¿ƒ¿…
- ˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ïk da e‡¯Â ,˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰≈ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿»»ƒ»≈«¿ƒ

˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰ È¯‰12ÈÓÈÒ Ïk da e‡¯ ‡Ï Ì‡Â . ¬≈ƒ«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»»ƒ»≈
ÈzL ‡È·zL „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú - ˙ÈBÏÈ‡«¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ«∆»ƒ¿≈

˙B¯ÚO13‰L ÌÈLÏLe LÓÁ ˙a ‰È‰zL „Ú B‡ ¿»«∆ƒ¿∆«»≈¿ƒ»»
„Á‡ ÌBÈÂ14. ¿∆»

לבגרות.12) תצא מקטנותה אלא נערות, ימי לה אין
נערה.13) תהיה הוא 14)ואז זה גיל כי איילונית, היא ואז

שנה. שבעים הם שנותינו ימי כי אדם, של שנותיו רוב

.‰È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»«¿««∆¿…≈ƒ»¿≈¿»¬≈
ÔÓÈÒ da ‰‡¯ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈBÏÈ‡ ˙‡¯˜ BÊƒ¿≈«¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿»»ƒ»
ÔÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰L ,„ÓÏ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈqÓƒƒ»≈«¿ƒƒ¿≈»«»»≈∆»«¿ƒ≈

˙e¯Ú ÈÓÈ dÏ15˙e¯‚·Ï ‡ˆz d˙eËwÓ ‡l‡ ,16. »¿≈«¬∆»ƒ«¿»≈≈¿«¿

קטנה,15) הייתה לאיילונית שהוקבעה עד הרי כי
כבוגרת. היא הרי איילונית שהנערות 16)ומשנקראה

סימנים. לה אין וזו תלויה, שערות) (שתי בסימנים

.Â,ÔÈcc dÏ ÔÈ‡L Ïk :˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ»≈«¿ƒ…∆≈»«ƒ
LÈÓLz ˙ÚLa ‰M˜˙Óe17ÌÈÚÓ ÈÏetL dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿«»ƒ¿««¿ƒ¿≈»ƒ≈≈«ƒ

ÌÈLpk18dÈ‡Â ‰·Ú dÏB˜Â ,.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa ˙¯k «»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ»
ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk - ˙ÈBÏÈ‡‰Â ˙¯‚Ba‰Â ‰¯Úp‰Â¿««¬»¿«∆∆¿»«¿ƒ»««ƒ¿»¿»

‰ÏB„b ˙‡¯˜19. ƒ¿≈¿»

לה.17) קשה למעלה 18)התשמיש תפוח) (מקום כף כמין
הבטן. לעומת הערוה וכן 19)מן שבתורה. עונשים לכל

ממאנות. שאינן מיאון, לעניין

.ÊÔÓÈÒ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰ÏÚÓÏÓ ÔÈÓÈÒ ˙aa LÈÂ¿≈««ƒ»ƒƒ¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒ»
‰OÚÈÂ d¯BÁ‡Ï ‰È„È ¯ÈÊÁzMÓ :Ô‰ el‡Â .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿≈≈ƒ∆«¬ƒ»∆»«¬»¿≈»∆

„c‰ L‡¯ ¯ÈÁLiMÓe .ÔÈcc‰ ÌB˜Óa ËÓ˜20. ∆∆ƒ¿««ƒƒ∆«¿ƒ…««
‰‰BLÂ Ú˜BL ‡e‰Â ,„c‰ ı˜Ú ÏÚ B„È Ì„‡ ÔziMÓeƒ∆ƒ≈»»»«…∆««¿≈«¿∆
BL‡¯a ‰OÚÈÂ „c‰ ÌËÁ L‡¯ ÏˆtiMÓe .¯ÊÁÏ«¬…ƒ∆ƒ»≈……∆««¿≈»∆¿…
.BÓˆÚ ÌËÁ‰ ÏˆtiMÓ ,eL¯t È˙Ba¯Â .ÔË˜ ¯eck«»»¿««≈¿ƒ∆ƒ»≈«…∆«¿
ÛÈwzMÓe .ÔÈcc‰ eL˜L˜˙iMÓe .ÔÈcc‰ ehiMÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆ƒ««ƒƒ∆ƒ¿«¿¿««ƒƒ∆«ƒ
ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÁeÙz‰ ¯Oa‰ ÌB˜Ó ‡e‰L ,‰¯ËÚ‰»¬»»∆¿«»»«»«∆¿«¿»ƒ
‡ÏÂ ‰f‰ ¯Oa‰ CÚÓ˙iMÓe .ÔËa‰ ˙nÚÏ ‰Â¯Ú‰»∆¿»¿À««∆∆ƒ∆ƒ¿«≈«»»«∆¿…

.‰L˜ ‰È‰Èƒ¿∆»∆

הפטמה.20)

.Á„Á‡ ÔÓÈÒ ˙aa ‰‡¯ .‰BÓL ÔÈÓÈq‰ el‡ Ïk»≈«ƒ»ƒ¿»ƒ¿»««ƒ»∆»
B‡ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ‡È‰Â ,Ôlk B‡ el‡ ÏkÓƒ»≈À»¿ƒ«¿≈∆¿≈»»
˙ÈOÚ .‰pË˜ ‡È‰ È¯‰Â ,Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ˙BÁt»≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿«»«¬≈
ÔÓÈÒ da ‰‡¯Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a«¿≈∆¿≈»»¿∆»¿ƒ¿»»ƒ»

el‡ ÏkÓ „Á‡a ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ÔBzÁz‰21‡Ï Ì‡Â . ««¿≈«¿ƒƒ¿∆»ƒ»≈¿ƒ…
‡È‰ È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ da ‰‡¯Â ,ÔBzÁz‰ ‰‡¯ƒ¿»««¿¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈¬≈ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï da ÌÈ„Â ,‰pË˜Ï ‰¯Ú ÔÈa ˜ÙÒ22Ì‡Â . »≈≈«¬»ƒ¿«»¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ
BÊ È¯‰ - [ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‰‡¯ ‡ÏÂ] ,Ôlk e‡¯ƒ¿À»¿…ƒ¿»ƒ»««¿¬≈

˙È‡cÂ ‰ÏB„‚23Ôlk e‡B·iL ¯LÙ‡ È‡L ;24‡l‡ , ¿»«»ƒ∆ƒ∆¿»∆»À»∆»
¯LÂ ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‡a ¯·k25. ¿»»ƒ»««¿¿»«

העליון.21) סימן בה שאין למרות נערה, היא והרי
עדיין 22) שמא חולצת ואינה היא נערה שמא ממאנת אינה

היא. התחתון.23)קטנה הסימן בה נראה שלא פי על אף
בא.24) לא עדיין התחתון ונפל.25)וסימן

.Ë,‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ‰„ÏiL ˙a‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««∆»¿»««¿≈∆¿≈»»««ƒ
È¯‰ - ÔBÈÏÚ ‡ÏÂ ÔBzÁz ‡Ï ,ÌÈÓÈÒ ‰‡È·‰ ‡lL∆…≈ƒ»ƒ»ƒ…«¿¿…∆¿¬≈

.ÔÈÓÈÒk Ì‰ È¯‰ ÌÈa .‰ÏB„‚ BÊ¿»»ƒ¬≈≈¿ƒ»ƒ

.È- ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa ‰È‰iL „Ú „ÏeiMÓ Ôa‰«≈ƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»
˜BÈz ‡¯˜Â ,ÔË˜ ‡¯˜26‰nk ‡È·‰ elÙ‡Â . ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ«»

.‡ÓeL ‡l‡ ,ÔÓÈÒ BÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙B¯ÚO¿»¿«¿««∆≈ƒ»∆»»
,¯ÚOÏ ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na ‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈¿»¿«»«¿«¿¿≈»
- ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL ÔaÓ ‡e‰Â¿ƒ∆¿∆¿≈»»¿∆»»«¿»

LÈ‡ ‡¯˜Â ,ÏB„‚ ‡¯˜27. ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

להיות 26) מקדימה שהבת מזה היוצא עונשים. בר ואינו
לברכה  זכרונם וחכמינו שלמה. בשנה - מהבן יותר גדולה
שנתן  מלמד - הצלע את ה' "ויבן בתורה: סמך לזה מצאו
דרשו  מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקדושֿברוךֿהוא

בינה. מלשון מה 27)"ויבן" - נדר לנדור יפליא כי איש
על  שאף אחד ויום שנה י"ג בן לרבות "איש" לומר תלמוד
קיימים. נדריו נדר) מי לשם (לפרש להפליא יודע שאינו פי
חטאות  מכל יעשו כי אשה או איש אומר: הכתוב וכן

האדם.

.‡È‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰28,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»
,ÔË˜ ‡e‰ È¯‰ - ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»ƒ¬≈»»
ÚÈb‰ .ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»»¿ƒƒƒ«
‡È·‰ ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»¿«»¿…≈ƒ
ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡¯ Ì‡ ,Ô˜fa ˙B¯ÚO ÈzL29 ¿≈¿»«»»ƒƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒ

ÒÈ¯Ò ‡e‰ È¯‰ -30Ì‡Â ;¯·c ÏÎÏ ÏB„b‰ ÔÈc BÈ„Â , ¬≈»ƒ¿ƒƒ«»¿»»»¿ƒ
ÔË˜ ÔÈ„Ú - ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba ‰‡¯ ‡Ï,‡e‰ …ƒ¿»ƒ»ƒƒ»≈»ƒ¬«ƒ»»

,Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜na ‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿≈¿»¿«»«»»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL „Ú B‡31. «∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

אחד.28) ויום שנה כוח 29)י"ג לו שאין זה הוא סריס
אפילו 30)ההולדה. בזקן שערות שתי הביא שלא מי כל

סריס. הוא הרי סריס, מסימני אחד אלא בו נראה לא אם
שנה.31) שבעים שהן שנותיו, לרוב נכנס כבר כי

.·È,ÒÈ¯Ò ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¬≈∆»ƒ
ÚÈb‰ .ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡¯ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒƒƒ«
ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ÌÈ¯OÚ ˙LÏƒ¿«∆¿ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˜fa ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰Â ,‰hÓÏ ˙B¯ÚO¿»¿«»¿≈ƒ¿≈¿»«»»««ƒ
È¯‰ ‡l‡ ;ÒÈ¯Ò BÈ‡ - ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ BÏ „ÏBpL∆«∆»ƒƒ»≈»ƒ≈»ƒ∆»¬≈
„Ú B‡ ,ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ïk BÏ e„ÏeiL „Ú ,B˙eË˜a ‡e‰¿«¿«∆ƒ»¿»ƒ»≈»ƒ«

.„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

.‚ÈÔ˜Ê BÏ ÔÈ‡L Ïk :ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â32B¯ÚOe , ¿≈≈ƒ»≈»ƒ…∆≈»»¿»
Èe˜Ï33˜ÈÏÁÓ B¯O·e ,34ÌÈÏÚÓ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â , »¿»«¬ƒ¿≈≈≈«¿»«¬ƒ

‰ÁÈ˙¯35‰tk ‰OBÚ BÈ‡ ÌÈÓ ÏÈËnLÎe ,36˙·ÎLÂ , ¿ƒ»¿∆«ƒ«ƒ≈∆ƒ»¿ƒ¿«
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`zeyiקלח zekld - miyp xtq - elqk f"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈˆÈÓÁÓ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â ,‰‰c BÚ¯Ê37ıÁB¯Â , «¿≈∆¿≈≈≈«¿»«¿ƒƒ¿≈
Ï·‰ B¯Oa ‰ÏÚÓ BÈ‡Â ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa38BÏB˜Â , ƒ«¿»ƒ¿≈«¬∆¿»∆∆¿

Èe˜Ï39.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa ¯k BÈ‡Â »¿≈ƒ»≈ƒ¿ƒ»

זקנו.32) נתמלא אשה 34)רך.33)שלא כבשר חלק
שער. ועושה 36)קצף.35)בלי הולך השתן קלוח שאין

מיד. יורדים אלא מעלה כלפי מים כשמטיל (=קשת) כיפה
בכלי.37) שוהים כאשר וחמימות 38)מסריחים אדים

עשן. לקול 39)כעין קולו בין ניכר שאינו עד דק "וקולו
הנשים".

.„È‰nÁ ÒÈ¯Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÒÈ¯ÒÂ40.ÌB˜Ó ÏÎa ¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ«»¿»»
eÎ˙ÁL Ôa‰ Ï·‡41e˜z B‡42B‡ ÂÈ„È‚ eÎÚÓ B‡ ¬»«≈∆»¿ƒ¿ƒ¬ƒ»

ÒÈ¯Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÔÈOBÚ Ì"ekÚ‰L BÓk ,ÂÈˆÈa≈»¿∆»«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Ì„‡43„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa ‰È‰iLÎe . »»¿∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»¿∆»

ÌÏBÚÏ ÔÓÈÒ ‡È·Ó ‰Ê ÔÈ‡L ,ÏB„‚ ‡¯˜44. ƒ¿»»∆≈∆≈ƒƒ»¿»

שעה 40) ראה שלא אמו. מבטן סריס שנולד כלומר שמש.
בכשרותו. שנסתרס 43)ביד.42)בכלי.41)אחת

שנולד. לאחר אדם שערות.44)בידי שתי של

.ÂË‡È·‰ ‡lL „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»∆…≈ƒ
‰ÏÚÓ ÏL ÔÈÓÈq‰ Ïk Ba e‡¯Â ,‰hÓlL ÔÓÈÒ45- ƒ»∆¿«»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ∆«¿»

¯‰‰hÓlÓ ˜c· ‡Ï Ì‡Â .ÔË˜Ï ÏB„b ÔÈa ˜ÙÒ ‰Ê È ¬≈∆»≈≈»¿»»¿ƒ…ƒ¿«ƒ¿«»
‰Ê È¯‰ ,‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a ÈÓÈÒ Ba ‰‡¯pL ÔÂÈk -≈»∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ¿«¿»¬≈∆

.ÏB„b ˙˜ÊÁa¿∆¿«»

השחי.45) בית ושערות הזקן, שערות

.ÊË,ÌB˜Ó ÏÎa ˙a·e Ôaa ˙B¯eÓ‡‰ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»¬«≈««¿»»
eÈ‰ÈÂ eÁÓˆiMÓe .Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k Ô¯eÚLƒ»¿≈»……»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿

‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ46ÔL‡¯ ÛÎÏ eÚÈbÈL „Ú ¿¿ƒ»≈¿ƒ««∆«ƒ»……»
Ô·a ,CÎÈÙÏ .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ÔÈc ,Ô¯wÚÏ¿ƒ»»»ƒ»∆¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»¿≈
eÁÓˆÂ ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈÏB„b Ì˙B‡ ·LÁ ˙··e¿««¿…»¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿
ÌÈpË˜ Ì˙B‡ ·LÁÂ ;‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï È„k¿≈¿ƒ»≈¿ƒ«¿«¿…»¿«ƒ
.Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒƒ¿…ƒƒ»……»¿ƒ»»

לכוף 46) של משיעור קטן שיעור שהוא מספריים. של
לעיקרן. ראשן

.ÊÈ.‰Â¯Ú‰ ÌB˜Óa eÈ‰iL ˙BÎÈ¯ˆ el‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔÈa - ÔÈÓÈÒ ÌB˜Ó Blk ‰Â¯Ú‰ ˙È·e≈»∆¿»À¿ƒ»ƒ≈¿«¿»≈
˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆe .ÔÓˆÚ Ú¯f‰ È¯·È‡ ÏÚ ÔÈa ,‰hÓÏ¿«»≈«≈¿≈«∆««¿»¿ƒƒ¿

„Á‡ ÌB˜Óa47Ô¯wÚa ‰È‰iLÂ .48Ô‰ÈzL elÙ‡Â .˙Bnb ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»À«¬ƒ¿≈∆
BÊ ˙Bn‚ ÈzL e‡ˆÓ .ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - ˙Á‡ ‡n‚a¿À»««¬≈≈ƒ»ƒ¿¿¿≈À
ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - ¯ÚO Ô‰a ÔÈ‡Â ,BÊ „ˆa¿«¿≈»∆≈»¬≈≈ƒ»¬»»≈

.e¯LÂ Ô‰a eÈ‰ ˙B¯ÚOe ,¯ÚO ‡Ïa ‡nbÀ»¿…≈»¿»»»∆¿»¿

למטה.47) או למעלה בשרשם.48)שתיהן

.ÁÈ‰¯OÚ ÌÈzL CB˙a ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰L ˙a‰««∆≈ƒ»¿≈¿»¿¿≈∆¿≈
ÈL - ‰¯OÚ LÏL CB˙a ‡È·‰L Ôa‰Â ,‰LÌ‰ »»¿«≈∆≈ƒ¿¿∆¿≈¿≈∆

˙B¯ÚO Ô˙B‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .e¯‡aL BÓk ,‡ÓeL»¿∆≈«¿««ƒ∆»¿»

¯Á‡Â ¯ÎÊÏ ‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ ˙B„ÓBÚ Ì‰ ÔÓB˜Óaƒ¿»≈¿««¿∆¿≈¿»»¿««
.ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - ‰·˜Ï ‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈ƒ¿≈»≈»ƒ»

.ËÈÔÓf‰ CB˙a e˜c·pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿¿«¿«
¯Á‡ ‡l‡ e˜c· ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‡ÓeL Ô‰L Ú„BÂ¿«∆≈»¬»ƒ…ƒ¿¿∆»««
˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL ÌL e‡ˆÓÂ ,ÔÓÊ¿«¿ƒ¿¿»¿≈¿»¬≈≈¿∆¿«
È„k ,eÁÓˆ ÔÓÊ Ì„˜ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÈÒƒ»ƒ¿≈¿ƒ∆»…∆¿«»¿¿≈

.‡ÓeL eÈ‰iL∆ƒ¿»

.Î˙L Ïk ‡e‰L ,ÔÓf‰ CB˙a ÔÈa - ˙a‰ ÔÈ˜„BaLk¿∆¿ƒ««≈¿«¿«∆»¿«
- ÔÓf‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ,‰Ê ÔÓÊ Ì„˜ ÔÈa ,‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈≈…∆¿«∆≈¿«««¿«
‰M‡ elÙ‡Â .˙BÓ‡Â ˙B¯Lk ÌÈL Èt ÏÚ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈¿∆¡»«¬ƒƒ»
‡Ï Ì‡Â ‰‡È·‰ Ì‡ dÏ ÔÈÚÓBLÂ ,˙˜„Ba ˙Á‡««∆∆¿¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ…

.‰‡È·‰≈ƒ»

.‡ÎÔÈÎ¯Ú·e ˙··e Ô·a ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈM‰ Ïk49ÏÎ·e »«»ƒ»¬¿≈¿««¬»ƒ¿»
‡l‡ ,‰nÁ‰ ÈL ‡ÏÂ ‰·l‰ ÈL ‡Ï ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó»≈»…¿≈«¿»»¿…¿≈««»∆»
ÏÚ ,˙B¯aÚÓe ˙BËeLt Ô‰L ,¯eaÚ‰ ¯„Ò ÏL ÌÈL»ƒ∆≈∆»ƒ∆≈¿¿À»«
e¯‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈÚ·B˜ Ì‰L BÓk ,ÔÈc ˙Èa Ètƒ≈ƒ¿∆≈¿ƒ»¿∆≈«¿
ÏÎÏ ÔÈBÓ ÌÈM‰ Ô˙B‡·e .L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿ƒ«…∆¿»«»ƒƒ¿»

.˙c‰ È¯·cƒ¿≈«»

הנערך.49) גיל לפי משתנה שהערך

.·ÎÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈM‰ ÔÈÓa ÌÈLp‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿…«
.„ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈL‡ ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ∆»«ƒ¿«ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

.‚Î,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰Ê Èa :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«¿ƒ∆∆≈«»ƒ¿∆»
,Ôa¯˜Ï ÔÓ‡ - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÊ Èzaƒƒ«»»ƒ¿∆»∆¡»¿»¿»

˙BkÓÏ ‡Ï Ï·‡50LÏL Ôa ‰Ê Èa .ÌÈLÚÏ ‡ÏÂ ¬»…¿«¿…»√»ƒ¿ƒ∆∆¿
‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a BÊ Èza ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»¿∆»ƒƒ«¿≈∆¿≈»»
˙BÓ¯ÁÏÂ ÔÈÎ¯ÚÏÂ ÌÈ¯„Ï ÔÓ‡ - „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»∆¡»ƒ¿»ƒ¿«¬»ƒ¿«¬»

.ÌÈLÚÏ ‡ÏÂ ˙BkÓÏ ‡Ï Ï·‡ ,˙BLc˜‰Ïe¿∆¿≈¬»…¿«¿…»√»ƒ

בשוגג.50) האשם חטא אם

.„ÎÏ LiL ÈÓ‡e‰ - ˙e·˜ ¯·‡Â ˙e¯ÎÊ ¯·‡ B ƒ∆≈≈∆«¿¿≈∆«¿
Ì‡ ˜ÙÒ ¯ÎÊ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰Â ,ÒBÈ‚B¯c‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»«¿¿ƒ¿»≈ƒ»»»≈ƒ
È‡cÂ ¯ÎÊ ‡e‰ Ì‡ Ba Ú„eiL ÔÓÈÒ BÏ ÔÈ‡Â .‰·˜¿≈»¿≈ƒ»∆ƒ»«ƒ»»««

.ÌÏBÚÏ ˙È‡cÂ ‰·˜ ‡È‰ Ì‡ƒƒ¿≈»«»ƒ¿»

.‰Î‡l‡ ,˙e·˜ ‡ÏÂ ˙e¯ÎÊ ‡Ï BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈…«¿¿…«¿∆»
ÌeË‡51Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰ Ì‚Â ,ÌeËÓË ‡¯˜p‰ ‡e‰ - »«ƒ¿»À¿¿«»≈¿ƒ
Ú¯˜52;È‡cÂ ¯ÎÊk ‡e‰ È¯‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ÌeËÓh‰ ƒ¿««À¿¿ƒ¿»»»¬≈¿»»««

ÌeËÓËÂ .‰·˜ ‡e‰ È¯‰ - ‰·˜ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿≈»¬≈¿≈»¿À¿
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL Ôa eÈ‰L ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»
ÏÎa Ô‰a ¯a„pL Ì‰Â .ÌÈÏB„b ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿∆¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆¿»

.ÌB˜Ó»

את 52)סתום.51) המכסה הקרום את ממנו שהסירו
ערוותו.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67



קלט zeyi` zekld - miyp xtq - elqk f"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÂÎÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙L¯ÁÂ L¯Á53Ô‰ , ≈≈¿≈∆∆»¬ƒ¿»»≈
ÌÈ¯a„Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ÌÈÓl‡‰54ÈÓ Ï·‡ ; »ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»ƒ

ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„nL55¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBL B‡ ,56- ∆¿«≈¿≈≈«≈«¿≈¿«≈
ÌÈÓÏL Ô‰L ‰M‡Â LÈ‡Â .Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰¬≈¿»»»¿ƒ¿ƒ»∆≈¿≈ƒ

ÌÈËBL ‡ÏÂ ÌÈL¯Á ‡Ï ÔÈ‡Â ,ÔzÚ„a57ÔÈ‡¯˜ - ¿«¿»¿≈»…≈¿ƒ¿…ƒƒ¿»ƒ
.˙ÁwÙe Áwtƒ≈«ƒ««

בני 53) שאינם מפני דבר, מכל לפוטרם לשוטה. אותם השוו
שמע 54)דעת. שלא וכיוון אמו, ממעי חרש שנולד

שידבר. אפשר אי עימו שמדברים מה תחילתו 55)מעולם
נתחרש. כן ואחרי לדבר שלמד עד פיקח היה

דיבורו.56) וניטל המקרע 57)שנשתתק שוטה? ואיזהו
הלכות  רבינו ולשון לו. שנותנים מה כל והמאבד כסותו, את
. כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה "ולא ט: ט, עדות
תמיד  משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי כל אלא . .

הדברים". מן בדבר

.ÊÎ˙BÓM‰ Ïk e‡ˆÓ58ÌÈ˜¯t ÈLa ÌÈÚ e¯‡aL ƒ¿¿»«≈∆≈«¿ƒ¿»»ƒ¿≈¿»ƒ
.‰Â¯Ú .ÔÈLec˜ :Ô‰ el‡Â .˙BÓL ÌÈ¯OÚ - el‡≈∆¿ƒ≈¿≈≈ƒƒ∆¿»
.‰¯Ú .‰pË˜ .‰OÚ È¯eq‡ .ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ .‰iL¿ƒ»ƒ≈»ƒƒ≈¬≈¿«»«¬»
ÔÓÈÒ .ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ .‰ÏB„b .˙ÈBÏÈ‡ .˙¯‚Ba∆∆«¿ƒ¿»ƒ»««¿ƒ»

Ú‰.ÏB„b .Ì„‡ ÒÈ¯Ò .‰nÁ ÒÈ¯Ò .ÔË˜ .ÔBÈÏ »∆¿»»¿ƒ«»¿ƒ»»»
Ïk ÌÈO .ÌÈÁ˜t .ÌÈL¯Á .ÌeËÓË .ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒÀ¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ»
Ïk EÈÈÚÓ eÊeÏÈ Ï‡Â ,„ÈÓz E˙nÚÏ el‡‰ ˙BÓM‰«≈»≈¿À»¿»ƒ¿«»≈≈∆»
Ô‰Ó ÌL Ïk ¯‡·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰È‰ ‡lL È„k ,Ì‰ÈÈÚƒ¿¿≈∆¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒƒ¿»≈»≈≈∆

.B˙B‡ ¯ÈkÊpL ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆«¿ƒ

מונחים.58) מושגים,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שטר 1) קידושי הנותן, הוא ומי כסף קידושי דיני בו נתבארו

לחצאין. קידשה פירש, ולא קידש לה. עצמו הקנה וביאה.
עד  או שתבגר עד בבתו זכאי שהאב פרוטה, בחצי קידש
בלא  בביאה, לקדש שלא בקידושין, שליחות שתנשא,

אירוסין. ברכת ובשוק, שידוכין,

.‡„ˆÈk2Lc˜Ó ‡e‰ ÛÒÎa Ì‡ ?˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰ ≈«»ƒ»ƒ¿«∆∆ƒ¿∆∆¿«≈
‰Ëe¯tÓ ˙BÁt ÔÈ‡ -3¯ÓB‡ .‰Ëe¯t ‰ÂL B‡ ÛÒk ≈»ƒ¿»∆∆»∆¿»≈
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ4ÈÏ5,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ , »¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ

‰Êa ‰M‡Ï ÈÏ z‡ È¯‰ :B‡6ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ Ô˙BÂ ,7. ¬≈«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈»ƒ¿≈≈ƒ
d˙B‡ ‰BwL ÔÚÓLnL ÌÈ¯·c ¯ÓB‡L ‡e‰ LÈ‡‰Â¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆«¿»»∆∆»

ÛÒk‰ dÏ ÔziL ‡e‰Â ,‰M‡Ï BÏ8. ¿ƒ»¿∆ƒ≈»«∆∆

א.2) ב, במשנה 3)קידושין הוא וכן שם. כביתֿהלל
גרעין  חצי משקל הוא הפרוטה ושיעור נה. בבבאֿמציעא
א). א, קידושין לרבינו, המשנה (פירוש מכסף שעורה

העולם 4) לכל אשתו את אוסר שהבעל היא חכמים לשון
ב:). (קידושין שתהיי 5)כהקדש ע"י כלומר בשבילי,

פירוש  שם). ('תוספות' כהקדש העולם לכל תאסרי אשתי
(שם). לי מזומנת לי, מיוחדת - לי" "מקודשת אחר:

קידושין 6) במשנה הוא "בזה", לומר שצריך זה, דבר מקור
שאין  כתב (4 (עמ' וה'מאירי' זו". בתמרה לי "התקדשי מו.

בכך. שלם יותר שהלשון אלא בזה בכת"י 7)הכרח
עדים". "שני אשה"8)התימנים איש יקח "כי שנאמר

יקח  "כי ד:): (קידושין חז"ל ודרשו א) וכד, יג. כב, (דברים
תקח". כי ולא -

.·ÈÈ¯‰ ,CÏ ˙Lc˜Ó È‡ È¯‰ :BÏ ‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰˙»¿»ƒ¿»¿»¬≈¬ƒ¿À∆∆»¬≈ƒ
ez‡Ï CÏ ÈÈ¯‰ ,CÏ ˙Ò¯‡Ó9‰‡˜‰ ÔBLÏ ÏÎa B‡ , ¿…∆∆»¬≈ƒ»¿ƒ¿¿»¿«¿»»

˙Lc˜Ó dÈ‡ -10‡e‰ ¯Ó‡Â BÏ ‡È‰ ‰˙ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿À∆∆¿≈ƒ»¿»ƒ¿»«
˙Lc˜Ó dÈ‡ -11È¯‰ - ‡È‰ ‰¯Ó‡Â ‡e‰ Ô˙ Ì‡Â . ≈»¿À∆∆¿ƒ»«¿»¿»ƒ¬≈

˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ12. ¿À∆∆ƒ»≈

"לי 9) יונתן מתרגם יט), יב, (בראשית לאשה" "לי לאשה.
ולא 10)לאנתו". האשה את לוקח שהאיש ב. ה, קידושין

למעלה. שכתבנו כמו האיש, את ואם 11)האשה שם.
וליהנות  לקבל בהסכימו הנאה לה שיש חשוב, המקדש

הכ"ב). פ"ה, (לקמן מקודשת זו הרי קידושין 12)ממנה,
אחר  בא שאם מדרבנן". וחיישינן הוא, "ספיקא ב: ה,
הראשון  של היו לא שמא משניהם, גט צריכה - וקידשה
ולא  קידושין ראשון של שמא או שני קדושי וחלו קידושין
זה  שאין משמע הנ"ל, הגמרא מלשון שם). (רש"י שני של
כלל  קידושין כאן אין התורה מן אבל מדרבנן, ספק אלא
שכתב: רבינו מדברי אולם ממנו. גט צריכה ואינה
קידושי  התורה מן מקודשת שהיא נראה מספק", "מקודשת
לאחר. להנשא תרצה אם מדאורייתא, גט ממנו וצריכה ספק,
שם. המאירי להרב הבחירה' ו'בית ה: לקידושין ר"ן ראה

.‚Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ ·˙Bk - ¯ËLa Lc˜ Ì‡Â13 ¿ƒƒ≈ƒ¿»≈««¿»««∆∆
z‡ È¯‰ :‰ˆ¯iL ¯·c Ïk ÏÚ B‡ ‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡«∆»∆«»»»∆ƒ¿∆¬≈«¿
‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¿…«≈

ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a14. ƒ¿»ƒ≈¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

ט.).13) (שם פרוטה שוה שאינו השטר 14)אע"פ ואין
עדים. בפני לה ומוסרו הואיל מבפנים, עדים חתימת צריך

.„CÈ¯ˆÂ15˙Lc˜˙n‰ ‰M‡‰ ÌLÏ B˙B‡ ·zÎiL16, ¿»ƒ∆ƒ¿…¿≈»ƒ»«ƒ¿«∆∆
Ë‚k17dzÚcÓ ‡l‡ B·˙Bk BÈ‡Â .18‡lL B·˙k . ¿≈¿≈¿∆»ƒ«¿»¿»∆…

dÓLÏ19dzÚcÓ ‡lL dÓLÏ B‡ ,20ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»ƒ¿»∆…ƒ«¿»««ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÈÙa dzÚ„Ï dÏ B˙pL21. ∆¿»»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈»¿À∆∆

ששוב 15) לקיש, בן שמעון רבי של בעייתו ט. קידושין
לקדש 16)פשטה. ונמלך אחרת אשה לשם לנכתב פרט

כשמה. ששמה זו אשה האשה 17)בו לשם לכתבו שצריך
- "לה - כריתות" ספר לה "וכתב שנאמר: המתגרשת,
ט:). (קדושין ליציאה הויה והוקשה כו.) (גיטין לשמה"
"ויצאה  של זה מהיקש נלמד שטר קידושי עיקר כל שהרי
(הובא  הרשב"א וכתב ז). הערה פ"א למעלה (ראה והיתה"
צריך  הקידושין שטר שבנוסח משנה') ה'מגיד בפירוש כאן
מפורשים  והדברים כגט. והאשה האיש שמות בו להזכיר
אני  הוא: כך קידושין "סדר ה"ב) פ"א, (קידושין בירושלמי
ס"ק  לב סי' לאהע"ז (הגר"א פלוני" של בתו קידשתי פלוני

ובהסכמתה.18)ו). אשה 19)בידיעתה לשם שנכתב
זו  את לקדש בדעתו ונמלך זו, אשה כשם ששמה אחרת

זה. בה.20)בשטר נמלך לא הכתיבה מקיש 21)קודם
אף  (הבעל) מקנה דעת צריכים יציאה מה ליציאה, הויה
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עצמה  את המקנה האשה, זו - מקנה לדעת צריכים הויה
שרביא). ורב פפא כרב ט: (קידושין לבעל

.‰dÏ ¯ÓB‡ - ‰‡È·a Lc˜ Ì‡Â22˜Ó z‡ È¯‰ :˙Lc ¿ƒƒ≈¿ƒ»≈»¬≈«¿¿À∆∆
‰M‡Ï ÈÏ z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈«¿ƒ¿ƒ»

BÊ ‰ÏÈÚ·a23‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,24ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙Óe , ƒ¿ƒ»¿…«≈»∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈
dÏÚB·e ÌÈ„Ú ÈL25‡Ó˙qÓ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰Â .26 ¿≈≈ƒ¬»¿«¿«≈¿ƒ»ƒ¿»»

‰‡Èa ¯Ób ÏÚ BzÚc27‰È‰z B˙‡Èa ¯Ó‚iLÎe , «¿«¿«ƒ»¿∆ƒ¿…ƒ»ƒ¿∆
˙Lc˜Ó28‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈ·e dk¯„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈ·e) . ¿À∆∆≈∆»»∆»¿«¿»≈∆»»∆»

(˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL29. ∆…¿«¿»¬≈¿À∆∆

עמה.22) להתייחד שנכנס בעת עדים, שני בפני
עמך.23) כשאתייחד אליך לשונות 24)שאבוא שאר

הנוסח: התימנים, ובכת"י ה"ו. לקמן המפורשות קידושין
לאשה  לי את הרי או כיוצא וכל לי מאורסת את הרי או

זו. אינם 25)בבעילה מתייחדים, ראום שהעדים ומאחר
הן  הן ייחוד, עדי הן ש"הן לפי הבעילה, על להעיד צריכים

סה:). (קידושין ביאה" זו 26)עדי תיבה התימנים, בכת"י
כז. הערה להלן וראה א.27)אינה. י, ואם 28)קידושין

קידושין  לשם גמרה) ולא ביאתו (=התחיל בה הערה
לשני, מקודשת זו הרי מאחר, קידושין וקיבלה ידה ופשטה
רבינו  ומלשון (שם). מקודשת היתה לא ועדיין הואיל
התקדשי  ואמר פירש שאם לומר שדעתו נראה "מסתמא",
 ֿ (מגיד ביאה בתחילת מקודשת זו הרי ביאתי, בתחילת לי

ב'ירושלמי'29)משנה). יותר ומבואר ב. ט, קידושין
בתורה  נאמר אמרו: - א נד, ובסנהדרין ה"א. פ"א, קידושין
ששני  הכתוב לך מגיד - אשה" "משכבי יג) כ, (ויקרא
הואיל  בסוגריים, מוקף זה קטע וכל באשה. משכבות
אינו. - של"ד ווניציה רס"ט; קושטא כגון ישנים ובדפוסים

כלפנינו. ישנו ר"מ, משנת רומא בדפוס אבל

.Â‰È‰iL CÈ¯ˆ ,Lc˜iLk LÈ‡‰ ¯Ó‡iL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆…«»ƒ¿∆¿«≈»ƒ∆ƒ¿∆
‰B˜ ‡e‰L ÌÚÓLÓ30ÚÓLÓ ‡‰iL ‡ÏÂ ,‰M‡‰ «¿»»∆∆»ƒ»¿…∆¿≈«¿«

·˙kL B‡ ,dÏ ¯Ó‡L È¯‰ ?„ˆÈk .dÏ BÓˆÚ ‰˜‰L∆ƒ¿»«¿»≈«¬≈∆»«»∆»«
,CÈÒe¯‡ ÈÈ¯‰ ,CÈÏÚa ÈÈ¯‰ :dÏ B˙pL ¯ËMa«¿»∆¿»»¬≈ƒ«¬≈¬≈ƒ¬ƒ
ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÈLÈ‡ ÈÈ¯‰¬≈ƒƒƒ¿…«≈»∆≈»ƒƒ

ÏÏk31dÏ ¯Ó‡ .32È¯‰ ,ÈzL‡ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k B‡ , ¿»»«»»«»¬≈«¿ƒ¿ƒ¬≈
,ÈlL z‡ È¯‰ ,ÈÏ ‰Èe˜ z‡ È¯‰ :B‡ ,È˙Òe¯‡ z‡«¿¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿∆ƒ

È˙Áe˜Ï z‡ È¯‰33È˙Ùe¯Á z‡ È¯‰ ,34z‡ È¯‰ , ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿¬»ƒ¬≈«¿
Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ‰˜e˜Ê z‡ È¯‰ ,È˙eL¯a35È¯‰ - ƒ¿ƒ¬≈«¿¿»ƒ¿…«≈»∆¬≈

.˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆

איש 31)רוכש.30) יקח כי בתורה: שנאמר ב. ה, קידושין
לה. עצמו את שיקח ולא כל 32)אשה, התימנים, בכת"י

אינו. הזה אשה.33)הקטע איש יקח כי הכתוב: מלשון
חרופה",34) לארוסה קוראים ביהודה "שכן ו. קידושין

בניגוד  ברשב"א) (הובאה שם חננאל רבינו וכגירסת
ובשו"ע  מקודשת. היא ביהודה שרק בגמרא לגירסתנו
בספק. מקודשת זו שהרי פסק ס"ג כז סי' אהע"ז

מכרת 35) אינה אם אבל קידושין, לשון שהיא שתבין ובלבד
עמה  דיבר אלאֿאםֿכן מקודשת, אינה - לשון באותה
ה"ח  בסמוך כמבואר לו, ונתרצתה קידושין עסקי על .תחילה

.ÊÈ¯‰ ,ÈÏ ˙„ÁÈÓ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k B‡ ,dÏ ¯Ó‡»«»»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈
È¯‰ ,È˙c‚ z‡ È¯‰ ,È˙¯ÊÚ z‡ È¯‰ ,ÈÏ ˙„ÚÈÓ z‡«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈
z‡ È¯‰ ,ÈzÁz z‡ È¯‰ ,È˙¯e‚Ò z‡ È¯‰ ,È˙ÚÏˆ z‡«¿«¿»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿«¿ƒ¬≈«¿

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - È˙ÒeÙz z‡ È¯‰ ,È˙¯eˆÚ36. ¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈¿À∆∆¿»≈
ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó ‰È‰iL ,‡e‰Â37; »∆ƒ¿∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ

ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ
el‡ ˙BlÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -38: ≈¿ƒ¿ƒ≈

משמען 36) אם ספק האלו, הלשונות כל כי א. ו, קידושין
"והיו  מלשון - "מאוחדת" כמו מיוחדת, קידושין: לשון
לא  "אשר מלשון - מיועדת כד). ב, (בראשית אחד" לבשר
עבריה. באמה קידושין לשון שהיא ח) כא, (שמות יעדה"
ב, (בראשית כנגדו" עזר לו "אעשה לשון - נגדתי עזרתי,
מצלעותיו  אחת "ויקח מלשון: - תחתי סגורתי, צלעתי, יח).
שתהא  עצרת לשון - עצורתי כא). (שם תחתנה" בשר ויסגור
(רש"י  בבית עמי נתפסת - תפושתי וכן לבית, עמי נאספת
לשון  משמען שאין ואפשר שם). הזקן ר"י ו'תוספות'

מלאכתו. לעשות שתבוא אלא ספק 37)קידושין היא אז
ולפיכך 38)מקודשת. לה, אמר מה יודעת שאינה מפני

שניהם  אמרו אם ואפילו (שם). כלל מקודשת אינה
נתבררה  לא שהרי מקודשת, אינה נתכוונו שלקידושין
לשונו  את להבין צריכים הם שגם לעדים, הלשון אמיתת

שם). ר"י ('תוספות'

.Á˙¯kÓ ‡È‰L ÔBLÏ ÏÎa ‰M‡‰ Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ»¿»»∆ƒ«∆∆
Ba39Â ,,d‡wL ÔBLl‰ d˙B‡a ÌÈ¯·c‰ ÚÓLÓ ‰È‰È¿ƒ¿∆«¿««¿»ƒ¿»«»∆¿»»

e¯‡aL BÓk40È˜ÒÚ ÏÚ ‰M‡‰ ÌÚ ¯a„Ó ‰È‰ . ¿∆≈«¿»»¿«≈ƒ»ƒ»«ƒ¿≈
‰˙ˆ¯Â ÔÈLecw‰41¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡ÏÂ ,Lc˜Â „ÓÚÂ , «ƒƒ¿»¿»¿»«¿ƒ≈¿…≈≈¿…»«

Ô‰Â ÏÈ‡B‰ - ÏÚa B‡ d„Èa Ô˙ ‡l‡ ,ÌeÏk dÏ»¿∆»»«¿»»»«ƒ¿≈
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bic - ÔÈÚa ÔÈ˜eÒÚ42È„Ú ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»«¿≈»ƒ¿»≈¿≈≈≈

Ìz‡ :Ì‰Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈLe¯b‰Â ÔÈLecw‰«ƒƒ¿«≈ƒ≈»ƒ«»∆«∆
BÊ È¯‰ - Ì‰ÈÙa Lc˜ B‡ L¯bL ÔÂÈk ‡l‡ ,È„Ú≈«∆»≈»∆≈≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈

˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó43. ¿À∆∆¿…∆∆

ה"ו.39) לעיל המנויות הלשונות על והאומר 40)נוסף
חוששין  - וחיבה אהבה בשביל לך נותן הריני לאשה
ביניהם, וחיבה אהבה שתהיה נתכוין שמא כי לקידושיו,
לי  מיועדת או מיוחדת את הרי אמר: כאילו זה והרי
.( ס"ג כז, סי' אהע"ז בשו"ע וכן מיימוניות', ('תשובות

(כסףֿמשנה).41) הן פ"ד 42)שאמרה שני מעשר משנה,
א. ו, בקידושין וכן ולא 43)מ"ז. הזמינם שלא ואףֿעלֿפי

שיאמר  צריך ממון בהודאת ורק מג.). (קידושין לכך ייחדם
בך  אני משטה לו: לומר יכול כן לא שאם עדי, אתם
אצלה, והם שנים בפני שקידשה ודוקא שם). ('תוספות'
אחורי  עדים לה הטמין אם אבל בהם. והרגישה שראתה
יתכן  בהם, מרגישה היתה אילו כי מקודשת, אינה הגדר,
אצלה  עדים שאין בידעה עכשיו רק הקידושין, קיבלה ָולא
עדים  כאן ואין הואיל בו היא משחקת כי בחשבה קבלתם, -

(מגידֿמשנה).

.ËBÊ È¯‰ - ÈÈˆÁÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ¬≈
ÈzL‡ È‰z :dÏ ¯ÓB‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .˙Lc˜Ó¿À∆∆»¿»∆∆¿≈»¿ƒƒ¿ƒ
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˙¯Á‡Â z‡44Ï·‡ .LÈ‡ ÈˆÁ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL , «¿¿«∆∆∆ƒ¿»∆≈»∆»¬ƒƒ¬»
ÔÈ‡L ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :¯Ó‡ Ì‡ƒ»«∆¿≈¿À∆∆ƒ≈»¿À∆∆∆≈

ÌÈLÏ ‰Èe‡¯ ˙Á‡ ‰M‡45z‡ È¯‰ :¯ÓB‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»««¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ≈¬≈«¿
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÊÏÂ ÈÏ ˙Lc˜Ó46. ¿À∆∆ƒ¿»∆≈»¿À∆∆

ז.)44) (קידושין אשא - עליך אחרת לישא ארצה שאם
נשים". כמה אדם "נושא ה"ג: פי"ד, לקמן שם.45)וראה

שאמר 46) וברגע עיקר, ראשון לשון תפוס אומרים: ואין
האחרון  הדיבור ואין לו נתקדשה כבר לי, מקודשת את הרי
קידושין  לו מקודשת היא וממילא לחול, יכול "ולזה"
כאחד, לשניהם מקודשת שתהא מורה לשונו אלא גמורים,

רוקח'). ('מעשה מהם לאחד אף מקודשת אינה ולפיכך

.ÈCÈˆÁÂ ,‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»¿∆¿≈
‰Ëe¯Ùa47ÈˆÁa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ ¯Ó‡L B‡ ; ƒ¿»∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒ«¬ƒ

È¯‰ - ‰Ëe¯t ÈˆÁa ˙Lc˜Ó ˙¯Á‡‰ CÈˆÁÂ ,‰Ëe¯t¿»¿∆¿≈»«∆∆¿À∆∆«¬ƒ¿»¬≈
˙Lc˜Ó BÊ48‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ ¯Ó‡ . ¿À∆∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»

¯ÁÓÏ ‰Ëe¯Ùa CÈˆÁÂ ,ÌBi‰49CÈÈˆÁ ÈzL ; «¿∆¿≈ƒ¿»¿»»¿≈¬»«ƒ
‰Ëe¯Ùa50EÈ˙Ba ÈzL ;51Èa ÈLÏ52Eza ;‰Ëe¯Ùa ƒ¿»¿≈¿∆ƒ¿≈»«ƒ¿»ƒ¿

‰Ëe¯Ùa ÈÏ ‰¯eÎÓ E˙¯Ùe ÈÏ ˙Lc˜Ó53Eza :B‡ ; ¿À∆∆ƒ»»¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿
‰Ëe¯Ùa ÈÏ E˙Ú˜¯˜Â54˜ÙÒa ˙Lc˜Ó el‡ ÏÎa -55. ¿«¿»»¿ƒƒ¿»¿»≈¿À∆∆¿»≈

מקדש 47) זה אין - "חצייך" שהזכיר ואע"פ ב. ז, קידושין
מתייחס  דיבורו וראש הוא, והולך מונה אלא לחצאין, אשה
בשתי  כמקדש זה והרי בקידושיו. הפסק כאן ואין לסופו, גם
וחצייך  בפרוטה, לי עולה חצייך נמצא ואומר: פרוטות,

(לחםֿמשנה). בפרוטה כאן 48)השני וגם שם. קידושין,
לחצאין  שמקדשים לומר טעה ולא והולך" "מונה הוא
אבל  אחד, דיבור בכדי לה אמר זה שכל ומובן שם). (רש"י
מקודשת  אינה לחצי, חצי בין דיבורו באמצע הפסיק אם

שם). שהרי 49)(ר"ן בקידושיו, שהפסיק לדון יש כאן
למחר. השני החצי קידושי את לתלות 50)דחה אין כאן

אלא  הכסף את מנה לא שהרי הוא", והולך "מונה ולומר:
שאשה  לומר טעה ואולי האשה, גוף בקידושי הפסיק

לחצאין. לאביהן.51)מתקדשת כן אומר המקדש
אם  הוא, והספק שלו. קידושיהן שכסף מדובר, ובקטנות
ותהיינה  שלימה פרוטה קיבל והרי נלך המקבל אחרי

להשגי  עלינו אולי או ואז מקודשות. המתקדשת באשה ח
היו  אילו אבל מתקדשות. ואינן פרוטה חצי אשה לכל יוצא
שליח  בתורת הקידושין כסף את קיבל שהאב גדולות הבנות
אחת  כל שהרי מקודשות, הבנות שאין ודאי אז הבנות,

שם). ('תוספות' פרוטה חצי רק גדולים,52)קיבלה והם
לקדש. שליח לכלול 53)ועשאוהו התכוין אם הוא: הספק

קידש  שהוא נמצא כאחד, והאשה הפרה את זו בפרוטה
שאדם  מתוך או מקודשת, ואינה פרוטה בחצי רק האשה
הפרה  ואין מפרוטה, בפחות מתקדשת אשה שאין יודע
– בתך לומר התכוין ודאי כה:), (קידושין בכסף נקנית

כשימשכנה. לו תיקנה ופרתו נקנית 54)בפרוטה, קרקע
לומר  נתכוין אולי ספק, יש זאת ובכל בחזקה. וגם בכסף, גם

בה. כשאחזיק - וקרקעך בפרוטה, ז,55)בתך בקידושין
שני  שגם ואע"פ ב"תיקו". האלו הבעיות כל את העלו - ב
ולא  הבעיות בין שם הוזכרו זו שבהלכה הראשונים הדינים

"אם  שם: אמרה והגמרא שהואיל רבינו סובר נפתרו,
הרי  אלו, דינים לשני ביחס הוא" והולך מונה תמציֿלומר
ספק. מכלל והוציאן הזה להגיון הסכים התלמוד כאילו זה
אומר  שהתלמוד מקום כל מהגאונים, הוא מקובל כלל כי
(רא"ש  ופתרון פשיטות כמו זה הרי תמציֿלומר" "אם

שם). לקידושין

.‡ÈdzÚ„Ï ‡lL Bza ˙‡ Lc˜Ó ·‡‰56ÔÓÊ Ïk »»¿«≈∆ƒ∆…¿«¿»»¿«
B„Èa d˙eL¯ ‰¯Ú ‡È‰Lk ÔÎÂ ,‰pË˜ ‡È‰L57, ∆ƒ¿«»¿≈¿∆ƒ«¬»¿»¿»

‰ÈLec˜Â .‰M‡Ï ‰f‰ LÈ‡Ï Èz˙ Èza ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ∆»
‰È·‡Ï58‰È„È ‰OÚÓ·e d˙‡ÈˆÓa È‡kÊ ‡e‰ ÔÎÂ .59 ¿»ƒ»¿≈««ƒ¿ƒ»»¿«¬≈»∆»

d˙a˙Î·e60ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ Ì‡ . ƒ¿À»»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ
ÔÈÒe¯‡‰61¯b·zL „Ú Ïka È‡kÊ ‡e‰ ,62CÎÈÙÏ .63 »≈ƒ«««…«∆ƒ¿»¿ƒ»

¯b·zL „Ú „ÏezL ÌBiÓ Bza ÈLec˜ ·‡‰ Ïa˜Ó64. ¿«≈»»ƒ≈ƒƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿»
‰ËBL B‡ ˙L¯Á ‰˙È‰ elÙ‡Â65È¯‰ - ·‡‰ dLc˜Â «¬ƒ»¿»≈∆∆»¿ƒ¿»»»¬≈

‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰66ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ≈∆ƒ¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ
˙BÁt ;‰È·‡ ˙ÚcÓ ‰‡È·a ˙Lc˜˙Ó ,„Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ««»ƒ»»

‰‡È·a ‰È·‡ dLc˜ Ì‡ ,ÔkÓ67˙Lc˜Ó dÈ‡ -68. ƒ≈ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ»≈»¿À∆∆

הסכמתה.56) ולקבל בה להמלך מא,57)מבלי קידושין
א. מו, וכתובות כתובות 58)א. - לאביה. קידושיה כסף

כל  - אביה בית בנעוריה יז) ל, (במדבר תורה אמרה שם.
לאביה. נעוריה משום 59)שבח מז. שם, - במציאתה

אם  הדין, מצד בתו במזונות חייב האב ואין הואיל כי איבה,
מלזונה. וימנע איבה לה יטור לעצמה, המציאה תעכב
ימכור  "וכי ז) כא, (שמות שנאמר מו: שם, - ידיה ובמעשה
אף  לרבה, ידיה מעשה - אמה "מה - לאמה" בתו את איש

לאביה". ידיה מעשה - שהבעל 60)בת חכמים שתיקנו
להוציאה, בעיניו קלה תהא שלא כדי לאשתו, כתובה יכתוב

פ"י. לקמן ב.61)כמבואר מג, הבגרות 62)כתובות זמן
ה"ב. פ"ב למעלה צריכים 63)מפורש אנו ואין הואיל

המתקדשת. הנערה או הקטנה של שהרי 64)לדעתה
בידו. חרשת 65)קידושיה היא מה הכ"ו, פ"ה לעיל ראה

אינה 66)ושוטה. גדולה חרשת אבל ב. קיב, יבמות
פ"ד, לקמן כמבואר התורה מן גמורים קידושין מקודשת
כלל, מתקדשת אינה - גדולה כשהיא השוטה וכן ה"ט.

שם. המקדש.67)כמבואר עליה ב.68)שבא מד, נדה
אצבע  כנותן זה והרי ביאה, ביאתה אין שנים מג' שפחות
בתוליה  היא אף ומדמעת, וחוזרת מדמעת עין מה בעין,
חכמים  מצות אבל הדין, מצד זה וכל מה.). (שם חוזרים
לקמן  כמבואר קטנה, כשהיא בתו אדם יקדש שלא היא,

הי"ט.

.·È‡È‰ È¯‰Â ,˙eL¯ da ‰È·‡Ï ÔÈ‡ - ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««≈¿»ƒ»»¿«¬≈ƒ
ÔzÚ„Ï ‡l‡ ˙BLc˜˙Ó ÌÈ‡L ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk69. ƒ¿»»«»ƒ∆≈»ƒ¿«¿∆»¿«¿»

ÈiÁa ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰È·‡ d‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿«≈
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÓˆÚ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰È·‡»ƒ»¬≈ƒƒ¿«¿»¿««ƒ∆¬«ƒ

˙‡OpL ÔÂÈk .‰pË˜ ‡È‰70˙eL¯ da ‰È·‡Ï ÔÈ‡ , ƒ¿«»≈»∆ƒ»≈¿»ƒ»»¿
ÌÏBÚÏ71. ¿»

א.69) עט, נשואה,70)קידושין נקראת לחופה משתכנס
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ה"ב. פ"י, לקמן בקידושין 71)ראה וכן ב. מג, כתובות
רבינו". "תשובות במוספנו: וראה ב. מד,

.‚ÈdÈ‡ - ‰È·‡ ˙Ú„Ï ‡lL ¯b·zL Ì„˜ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»…∆∆ƒ¿«∆…¿««»ƒ»≈»
˙Lc˜Ó72‰v¯˙ Ì‡ elÙ‡Â ,73¯Á‡ ·‡‰ ¿À∆∆«¬ƒƒƒ¿«»»»««

‰Lc˜˙pL74ÔÓ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ Ì‡ elÙ‡Â . ∆ƒ¿«¿»«¬ƒƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»ƒ
Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ÔÈLecw‰ Ô˙B‡75ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈ·e . »«ƒƒ≈»¬»¿…≈≈ƒ≈

·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È·‡76ÂÈÙa ‰Lc˜˙ Ì‡ ÔÈa .77ÔÈa »ƒ»¿ƒ¿«≈≈ƒƒ¿«¿»¿»»≈
ÂÈÙa ‡lL ‰Lc˜˙pL78.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ∆ƒ¿«¿»∆…¿»»≈»¿À∆∆

ה'אלפסי'72) פסק וכן שם. רבינא כדעת - ב מה, קידושין
שם. לקידושין יועיל 74)הסכים.73)בהלכותיו מה כי

בשעת  האב נתרצה אם אבל קידושין. מעשה שלאחר ריצוי
אביה  קיבל שלא ואע"פ מקודשת. היא הרי הקידושין,

רבינו). דעת בפירוש שם (ר"ן ואינה 75)קידושיה
לכהן  שאסורה וכאלמנה הדיוט, לכהן שאסורה כגרושה

ואח"כ 76)גדול. הקידושין בשעת האב נתרצה אם אפילו
קידושין, הקידושין ואין לעכב יכולה במקדש, ממאנת הבת
מקדשה, בעצמו כשהוא אלא לכופה יכול אביה שאין
אפילו  אח"כ לעכב יכול אביה וכן א. יא, לעיל כמבואר
ומהר"י  (כסףֿמשנה שעה באותה ושתק בפניו כשנתקדשה

רבינו). בדעת עיכב.77)קולון ואח"כ אפילו 78)ושתק,
מקודשת  אינה עיכבה, לא הבת וגם אח"כ, נתרצה אם

הקידושין. בשעת נתרצה ולא הואיל

.„È˙¯‚Ba ˜ÙÒ ˙a‰ ‰˙È‰79‰È·‡ dLcwL ÔÈa , »¿»««»≈∆∆≈∆ƒ¿»»ƒ»
˙Ú„Ï ‡lL dÓˆÚ ‡È‰ ‰LcwL ÔÈa dzÚ„Ï ‡lL∆…¿«¿»≈∆ƒ¿»ƒ«¿»∆…¿««

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰È·‡80Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ , »ƒ»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ LÈ‡Ï LÈ .˜ÙqÓ81, ƒ»≈≈¿ƒ«¬»ƒ«¿«≈ƒ»

ÌÈLp‰ ¯‡MÓ ‰M‡ ÔÈa ˙ÈBÏt ‰M‡ ÔÈa82ÔÎÂ . ≈ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰ÏB„b‰ ‰M‡‰83‰ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ84ÔÈa , »ƒ»«¿»»»ƒ«¿«≈ƒ∆»≈

·‡‰ ÔÎÂ .ÌÈL‡ ¯‡MÓ LÈ‡Ó ÔÈa ÈBÏt LÈ‡Ó≈ƒ¿ƒ≈≈ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈»»
B˙eL¯a ‡È‰Lk Bza ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ85. ∆»ƒ«¿«≈ƒ≈ƒ¿∆ƒƒ¿
CÈLec˜ ÈÏa˜Â È‡ˆ :‰pËw‰ Bz·Ï ·‡‰ ¯ÓB‡Â86. ¿≈»»¿ƒ«¿«»¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

הבאת 79) מיום חדשים ששה כבר עברו אם ספק שיש כגון
שנראה  כגון או ה"ב). פ"ב, לעיל (ראה לא או נערותה סימני
שערות, שתי הביאה לא ועדיין העליון מסימני אחד בה
ה"ח) פ"ב, (לעיל קטנה ספק נערה, ספק היא כי נמצא
מיום  חדשים ששה ועברו שערות שתי הביאה ואח"כ
גמור, סימן הוא אולי ספק ויש הראשון, הסימן שהביאה
אלא  נערה נעשתה לא שמא או בוגרת, כיום היא וממילא
עברו  לא עדיין ואילך ומשם התחתון, הסימן הבאת עם
(לחםֿמשנה). נערה היא ועדיין חדשים ששה

שמא 80) חוששים אנו אביה קידושי לענין א. עט, קידושין
שמא  חוששים אנו עצמה קידושי ולענין היא, נערה עדיין

היא. בידינו 81)בוגרת הוא שכלל א. מא, קידושין
"ושחטו  ו) יב, (שמות שנאמר כמותו", אדם של "שלוחו
כולו  הקהל כל וכי הערבים", בין ישראל עדת קהל כל אותו
ששלוחו  מכאן אלא, אחד? אלא שוחט אינו והלא שוחט,

ב). עמוד (שם, כמותו אדם קדש 82)של לו: פירש שלא
רוצה  - אשה" לי "קדש סתם לו אמר אלא זו, או זו אשה לי

א. יב, נזיר ממסכת הדברים ומקור שהיא. איזו לומר
א.84)הבוגרת.83) מא, שם 86)שם.85)קידושין

שזכתה  ואחרי הקידושין, כסף בעצמה מקבלת הבת א. יט,
שמן  ואע"פ לאביה. נעוריה שבח כל כי אביה בו זכה בכסף
אחרת  דעת כשיש - סא.) (גיטין לקטן זכיה אין התורה

פ"א). לקידושין (ר"ן זכיה לו יש לו, מקנה

.ÂËCÈ¯ˆ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«¿«≈«ƒƒ»ƒ
ÌÈ„Ú ÈÙa B˙BOÚÏ87ÁÈÏL ‰OÚL LÈ‡‰ Ï·‡ . «¬ƒ¿≈≈ƒ¬»»ƒ∆»»»ƒ«

ÔÈ‡L .ÌÈ„Úa B˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï¿«≈ƒ»≈»ƒ«¬¿≈ƒ∆≈
˙zÓ‡ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ LÈ‡‰ ˙eÁÈÏLa ÌÈ„ÚÏ ÌB˜Ó»¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ«¬ƒ«

¯·c‰88ÔÈ‡ - ÁlLÓ‰Â ÁÈÏM‰ e„B‰ Ì‡ CÎÈÙÏ , «»»¿ƒ»ƒ«»ƒ«¿«¿«≈«≈»
ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ89Ëb‰ ÁÈÏL BÓk .90ÁÈÏL BÓÎe , ¿ƒƒ≈ƒ¿¿ƒ««≈¿»ƒ«

e‰L¯‰L91ÏÎa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰Óe¯z BÏ LÈ¯Ù‰Ï ∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿»¿«≈»∆¿»
ÌB˜Ó92CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML - »∆¿∆»»¿¿≈»ƒ

.ÌÈ„Ú≈ƒ

בסמוך.87) המבואר בגט, לקבלה שליח בניגוד 88)כדין
ראה  עדים, בלא כלל חל שאינו הקידושין מעשה לעצם

ה"ו. פ"ד, פ"ג,89)לקמן קידושין ב'ירושלמי' נראה וכן
בעדים". השליח הוחזק "לא שאין 90)ה"א: להולכה,

גירושין  הל' לקמן וכמבואר בעדים. למנותו צריך הבעל
היא  מפורשת משנה לקבלה, הגט בשליח אבל ה"ד. פ"ו,
חולק, והראב"ד במינויו. עדים שני שצריך ב סג, בגיטין
בפני  לעשות צריך להולכה קידושין בשליח גם ולדעתו
לשליח  כסף) (בקידושי קידושין שליח להשוות ואין שנים.
אולם  לעדים. זקוק אינו ולפיכך בידו, הגט שתופס הגט
שאמרו  - ב מה, קידושין הש"ס מסוגיית מוכח רבינו כדברי
שעשאו  עדים שאין ומשמע שויה", שליח "ודילמא שם:
אביו  את עשה הבן שאם התלמוד סבר זאת ובכל שליח,
קידושין  וקידושיו גמור שליח הוא הרי לקדש, שליח

התבואה.91)(כסףֿמשנה). פסח 92)בעל בקרבן כגון
פסח  לשחוט מתמנה וכן שהשליח עדים. בלא לשולחו

בעניני  וגם ה"א. פ"ז, מעילה הל' ראה מעילה. קרבן לענין
כ  במכירה, קרקע שליחות לי ומכור צא לשלוחו "האומר גון

קיימים, מעשיו וכל ולוקח מוכר זה הרי לי, קנה או . . . זו
בלבד  באמירה אלא עדים ולא קנין צריך שליח העושה ואין

ה"א). פ"א, שלוחין (הל' חבירו" לבין בינו

.ÊË„Ú ‰OÚ ÁÈÏM‰93ÈL ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ««¬∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
Ô‰ - d˙B‡ eLc˜Â eÎÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÔÈÁeÏL¿ƒ¿«≈ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈLecw‰ È„Ú Ô‰ Ô‰Â ÂÈÁeÏL Ô‰94ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ≈¿»¿≈≈≈≈«ƒƒ¿≈»¿ƒƒ
.ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÈÙa BÏ dLc˜Ï¿«¿»ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

אדם 93) של ששלוחו כיון אומרים: ואין א. מג, קידושין
לקדש  יכול ואינו עצמו המקדש של כגופו זה הרי כמותו,
עוד  - שלוחיו נעשו שעדיו בזה אדרבא אלא עדים, בלא

(שם). הקידושין מעשה את אומרים,94)חיזק יש
נוגעים  הם הרי כסף בקידושי אבל שטר בקידושי שהמדובר
ואינם  ה"ז) שלוחין מהל' בפ"א רבינו שכתב (כמו בעדותם

מגידֿמשנה). (ועי' עדים נעשים

.ÊÈ- ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,˙eÁÈÏLÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ≈≈≈∆¿»»
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˙Ú„ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ95Ôa BÈ‡L ÈÙÏ - Ì"ekÚ‰Â , ¿ƒ∆≈»¿≈««¿»«¿ƒ∆≈∆
˙È¯a96Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯Ó‡Â ,97˙Ba¯Ï - ¿ƒ¿∆¡«≈»ƒ««∆¿«

,˙È¯a Èa ÌÎÁeÏL Û‡ ,˙È¯a Èa Ìz‡ ‰Óe ;ÁÈÏM‰«»ƒ«»«∆¿≈¿ƒ«¿¬∆¿≈¿ƒ
„·Ú‰ Ï·‡ .Ì"ekÚ‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï98‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆««ƒ∆
ÔBÓÓaL ¯·„Ï ÁÈÏL ‰OÚ99ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ , «¬∆»ƒ«¿»»∆¿»¬≈»

ÔÈhb ˙¯B˙a BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈhb‰Â ÔÈLecw‰ ˙eÁÈÏLÏƒ¿ƒ«ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ∆≈¿«ƒƒ
ÔÈLec˜Â100. ¿ƒƒ

לבית 95) שה איש להם "ויקחו כתוב: "איש" ובשליחות,
קטן  ולא - איש לכולם. לוקח אחד ג) יב, (שמות אבות"
שלוחין  הל' וראה כג.) לגיטין (רש"י דעת בן שאינו מי ולא

ה"ב. מצוות.96)פ"ב בברית ובא "גם"97)מהול תיבת
השליח. את לרבות ובאה זה, בפסוק עבד 98)מיותרת

עבדות  לשם וטבל ומל לעבד, לישראל שנמכר גוי - כנעני
כנשים. במצוות חייב נאמר 99)- שהרי הוא. ברית שבן

לעבדך  - מימך שואב עד עציך "מחוטב י) כט, (דברים
רבינו  דברי והשווה ב. כג, לגיטין (רש"י אלהיך" ה' בברית

ה"ב). פ"ב שלוחין אין 100)בהל' שקידש, שעבד
בו, שייך שאינו דבר כל היא: וסברא כלל. תופסים קידושיו
זו  הלכה וכל מא:). קידושין (רש"י שליח עליו נעשה אינו
אולם  גט, לענין שנויים הדברים ושם ב. כג, בגיטין מקורה
הידוע: ההיקש עלֿפי לגיטין, קידושין דיני משוה רבינו
– ה.) (קידושין ליציאה" הויה מקיש והיתה, "ויצאה

מגידֿמשנה.

.ÁÈz‡ È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡ Lc˜nL LÈ‡‰ ÁÈÏL¿ƒ«»ƒ∆¿«≈≈»¬≈«¿
‰Ê ¯ËLa B‡ ‰Ê ÛÒÎa ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó101ÁÈÏL Ì‡ . ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«

BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜nL ‡e‰ ‰M‡‰102È¯‰ : »ƒ»∆¿«≈«ƒƒ≈¬≈
:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó E˙B‡ ‰ÁÏML ˙ÈBÏt¿ƒ∆»¿»¿¿À∆∆ƒ¿≈
EÏ ‰Èz˙ :B‡ ,CÏ ‰ÈzÒ¯‡ :B‡ ,CÏ ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»»≈«¿ƒ»»¿«ƒ»¿
·‡‰ È„È ÏÚ Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰M‡Ï¿ƒ»¿…«≈»∆¿≈«¿«≈«¿≈»»
¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó ˙ÈBÏt Eza È¯‰ :BÏ ¯ÓB‡≈¬≈ƒ¿¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈
- Ô‰ :ÁÈÏM‰ B‡ ·‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ .CÏ ‰ÈzLc˜ :BÏƒ«¿ƒ»»ƒ»«»»«»ƒ«≈

˜˙L elÙ‡Â .Bic103,ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
,Bic - ¯·c ¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡ÏÂ ÁÈÏMÏ B‡ ·‡Ï Ô˙Â¿»«»»«»ƒ«¿…≈≈¿…»«»»«

c˜Ó ‡È‰Â˙L104‡l‡ B·˙Bk BÈ‡ ,¯ËLa Lc˜ Ì‡Â . ¿ƒ¿À∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿»≈¿∆»
ÁÈÏM‰ ˙ÚcÓ B‡ ·‡‰ ˙ÚcÓ105ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ÔÎÂ . ƒ««»»ƒ«««»ƒ«¿≈¿»«¿»ƒ

ÁÈÏL ÔÈ„k ‰M‡‰ ÌÚ LÈ‡‰ ÔÈc ,ÔÈLec˜ ÏL ÔlkÀ»∆ƒƒƒ»ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ«
ÁÈÏL ÌÚ106.·‡‰ ÌÚ B‡ ƒ»ƒ«ƒ»»

ה.101) הערה ה"א, למעלה לשליח.102)ראה - המקדש
הוא 103) כן נוסחתנו, ולפי זה. אין התימנים, בכת"י

דבר  אמרו ולא האב, או השליח שתק אם אפילו פירושה:
חומרא  אלא אינה האמירה שכל מקודשת, היא הרי -
סי' באהע"ז והגר"א מחוקק' 'חלקת ט"ז, ('דרישה', בעלמא
ולפי  עסוקים". היו אם שתק "אפילו הביא וה'טור' ס"א). לו
ומוסב  אחרֿכך, שכתוב למה נמשך שזה הב"ח ביאר זה,
"הן", עלֿכלֿפנים לומר, צריך השליח אבל - המקדש על
פקדון  לשם הכסף את ומקבל בו שחזר אפשר כן לא שאם

ב'דרישה'). גם בענין 104)(ועיי"ש ועסוקים הואיל
ה"ח. לעיל המפורש האשה עם האיש וכדין הקידושין,

דעת 105) מספיקה אינה הרמב"ן ולדעת ה"ד. לעיל כמבואר
כי  עצמה, האשה של דעתה צריכים אלא שלוחה או האב
הוא  שהבעל שבגט וכשם לבעלה. עצמה את המקנה היא
גירושין  הל' לקמן ראה שלוחו, ולא דעתו צריכים - המקנה
שלוחה. דעת ולא דעתה, - בקידושין כך הֿו, פ"ב,

כך 106) האשה, עם האיש "כדין הנוסח: התימנים, בכת"י
בכל  "וכן הביא: לו, סימן אהע"ז וה'טור' שליח". דין
עם  האיש כדין השליח עם האיש דין קידושין, של הדברים

האשה".

.ËÈBÓˆÚa BzL‡ ˙‡ Ì„‡ Lc˜iL ‰ÂˆÓ107¯˙BÈ ƒ¿»∆¿«≈»»∆ƒ¿¿«¿≈
BÁeÏL È„È ÏÚÓ108dÓˆÚ Lc˜zL ‰M‡Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . ≈«¿≈¿¿≈ƒ¿»»ƒ»∆¿«≈«¿»

dÁeÏL È„È ÏÚÓ ¯˙BÈ d„Èa109LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿»»≈≈«¿≈¿»¿««ƒ∆≈
‰¯Ú ‡È‰LÎe ‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Lc˜Ï ·‡Ï ˙eL¿̄»»¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«»¿∆ƒ«¬»
˙ÂˆÓ ‡l‡ .Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈»«¬≈∆»ƒ¿«
„Ú ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Ì„‡ Lc˜È ‡lL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿∆ƒ¿«»«

‰ˆB¯ È‡ ÈBÏÙÏ :¯Ó‡˙Â ÏÈc‚zL110ÔÈ‡ LÈ‡‰ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¬ƒ»¿≈»ƒ≈
‰pË˜ Lc˜Ï Èe‡¯111‰p‡¯iL „Ú ‰M‡ Lc˜È ‡ÏÂ . »¿«≈¿«»¿…¿«≈ƒ»«∆ƒ¿∆»

,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓz ‡Ï ‡nL ;ÂÈÈÚa ‰¯Lk ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿≈»¿≈»∆»…ƒ¿»≈¿≈»
d‡BO ‡e‰Â dnÚ ·ÎBL B‡ dL¯‚Ó ‡ˆÓÂ112. ¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ»¿¿»

קי).107) הערה להלן (ראה מכירה שכשגופו 108)אפילו
מא.). לקידושין (רש"י יותר שכר מקבל במצוה, עוסק

לה 109) יש זאת בכל ורביה, בפריה מצווה שאינה אע"פ
שם). לקידושין (ר"ן מצותו לקיים לבעל שמסייעת מצוה

א 110) מא, קידושין וב'תוספות' עליה, רצונו את יכוף ולא
קטנות, אפילו בנותינו לקדש נוהגים שאנו "ועכשיו כתבו: -
סיפק  יש ואם עלינו, מתגברת הגלות ויום יום שבכל משום
יהא  לא זמן לאחר שמא נדוניא, לבתו לתת עכשיו אדם ביד
בשו"ע  הרמ"א מסכם וכן לעולם". עגונה ותשב בידו סיפק

ס"ח. לז, סי' בו.111)אהע"ז תרצה לא שכשתגדל שמא
מא.).112) (קידושין כמוך לרעך ואהבת אמרה: והתורה

.ÎÔÎÂ .‰¯B˙ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ»¬≈≈ƒ≈»¿≈
,L¯‚Óe ¯ÓBbL ÌLk .‰¯Bz‰ ÔÓ ¯ËLa ˙Lc˜˙Óƒ¿«∆∆ƒ¿»ƒ«»¿≈∆≈¿»≈

˙e˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL113¯ÓBb Ck , ∆∆¡«¿»«»≈∆¿ƒ»≈
ÒÈÎÓe114ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÛÒk‰ Ï·‡ .115ÔÈc ÔÎÂ) «¿ƒ¬»«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ

(ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BLe¯Ùe ,‰¯Bz ÔÈc ÛÒk‰116, «∆∆ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÌÈÁewÏ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒƒ
Á˜ ‰„O‰ ÛÒk Èz˙ :¯Ó‡pL ,ÛÒÎa eÈ‰È el‡≈ƒ¿¿∆∆∆∆¡«»«ƒ∆∆«»∆«

.ÈpnÓƒ∆ƒ

גירושיה.113) את לחלוטין שגומר הספר הוא והשטר
(קידושין 114) איש אשת לעשותה קידושיה בקנין גומר
ה"ב.115)ט:). פ"א, לעיל אינה 116)מבואר זו פיסקא

ששון  ובכת"י אוקספורד, בכת"י מוזיאום, בריטיש בכת"י
נוסחתנו  כי שכתב משנה' ב'כסף ועי' תימניים. כת"י ובכמה
מביאה  חלוק שהכסף כתב בתחילה שהרי מכוונת, אינה

וכס  התורה מן שאלו זוהי ושטר, כי [ויתכן סופרים. מדברי ף
ה"ב, פ"א למעלה הרמב"ם רבינו שהגיה מה עלֿפי הגהה
הנוסחא  וגם ח) הערה (עיי"ש תורה" דין "ושלשתם
הרב  שבידי אחד תימני ובכת"י ממקומה. זזה לא הראשונה
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הפיסקא  ואילו הזאת, הפיסקא רק ישנה מיימון י.ל.
איננה]. - סופרים" מדברי הכסף "אבל הקודמת:

.‡ÎÏk e‚‰ ¯·k ,‡e‰ Ck ¯·c‰ ¯wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ««»»»¿»»¬»
‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .ÛÒk ‰ÂLa B‡ ÛÒÎa Lc˜Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«≈¿∆∆¿»∆∆∆¿≈ƒ»»
‰‡È·a ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .Lc˜Ó - ¯ËLa Lc˜Ï¿«≈ƒ¿»¿«≈¬»≈¿«¿ƒ¿ƒ»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰‡È·a Lc˜ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈¿ƒ»«ƒ««

˙ec¯Ó117¯·„a ÌÈˆe¯t Ï‡¯OÈ eÈ‰È ‡lL È„k , «¿¿≈∆…ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
‰Ê118.ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ

ראות 117) לפי אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי מלקות
רצוי  - מרדות פירש, - ב קמא, בחולין ורש"י הדיין. עיני
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בכך רגיל יהא שלא בתוכחה

ב.118)עליו. יב, קידושין

.·ÎÔÈÎecL ‡Ïa Lc˜Ó‰ ÔÎÂ119˜eMa Lc˜Ó‰ B‡ ¿≈«¿«≈¿…ƒƒ«¿«≈«
B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ120,˙eÊÏ Ïb¯‰ ‰Ê ¯·„ ‡‰È ‡lL È„k , «««¿¿≈∆…¿≈»»∆∆¿≈ƒ¿
‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ ‰˙È‰L ‰L„˜Ï ‰Ó„ÈÂ121. ¿ƒ¿∆ƒ¿≈»∆»¿»…∆««»

(רש"י 119) לו להתקדש שתתרצה לכן, קודם בה דיבר שלא
שקטה" "והארץ השקטה לשון - שידוך יג.). לקידושין
על  הדיבור שע"י שדוכת", "וארעא מתורגם כג) יא, (יהושע
דעת  שקטה נחה נישואין, בקשר להתקשר הפנויה לב
ד). שדך ערך השלם', ('ערוך המתחתנים הצדדים

"ולא 120) כתב: כו סי' בשו"ע והרמ"א ב. יב, קידושין
שידוכין". בלא שקידש מי שהכו מימי ראה 121)ראיתי

ה"ד. פ"א, לעיל

.‚ÎÏÚ ÔÈa BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈa - ‰M‡ Lc˜Ó‰ Ïk»«¿«≈ƒ»≈«¿≈«¿≈«
ÔÈLecw‰ Ì„˜ C¯·Ï CÈ¯ˆ - ÁÈÏL È„È122‡e‰ B‡ ,123 ¿≈»ƒ«»ƒ¿»≈…∆«ƒƒ

BÁeÏL B‡124˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·nL C¯„k ,125, ¿¿∆∆∆¿»¿ƒ«»«ƒ¿
C¯·È ‡Ï - C¯a ‡ÏÂ Lc˜ Ì‡Â .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈¿ƒƒ≈¿…≈≈…¿»≈
- ‰OÚpM ‰Ó .‰Ïh·Ï ‰Î¯a BfL ,ÔÈLecw‰ ¯Á‡«««ƒƒ∆¿»»¿«»»«∆«¬»

‰OÚ ¯·k126. ¿»«¬»

ה"ג.122) פ"ט, ברכות וב'ירושלמי' ב. ז, כך 123)פסחים
מברך  המקדש אין אלו במלכויות אבל מערב, בארץ נוהגים
(רמ"א  היום נוהגים וכן מיימוניות') ('הגהות אחר אלא
לברך  יודע שאינו מי לבייש שלא כדי לד) סי' אהע"ז

את 124)(רש"ל). "ויברכו בה שנאמר ברבקה, מצינו וכן
אותה  קידש השליח אליעזר ושם ס) כד, (בראשית רבקה"

ז:). לכתובות (=לפני 125)('תוספות' לעשייתן עובר
שם. פסחים - בהלכות 126)עשייתן) רבינו דברי השווה

ה"ו. פי"א, ברכות

.„ÎCÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a ?C¯·Ó „ˆÈk≈«¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆
ÔÓ eÏÈc·‰Â ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ

˙BÈ¯Ú‰127˙BÒe¯‡‰ ˙‡ eÏ ¯Ò‡Â ,128˙‡ eÏ ¯Èz‰Â , »¬»¿»«»∆»¬¿ƒƒ»∆
‰tÁ È„È ÏÚ ˙B‡eOp‰129,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÔÈLec˜Â «¿«¿≈À»¿ƒƒ»«»¿»

ÔÈÒe¯‡ ˙k¯a ‡È‰ BÊ .Ï‡¯OÈ Lc˜Ó130ÌÚ‰ e‚‰Â . ¿«≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ¿»¬»»
ÔÈÈ ÏL ÒBk ÏÚ BÊ ‰Î¯a ¯ÈcÒ‰Ï131¯ÎL ÏL B‡132. ¿«¿ƒ¿»»«∆«ƒ∆≈»

Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó - ÔÈÈ ÌL LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»

BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .dLc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÒe¯‡ ˙k¯a C¯·Ó¿»≈ƒ¿«≈ƒ¿««»¿«¿»¿ƒ≈
dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡ C¯·Ó - ¯ÎL B‡ ÔÈÈ133. «ƒ≈»¿»≈»ƒ¿≈«¿»

כלומר,127) העריות. על וצונו הגירסה: ושם ב. ז, כתובות
פסל  לכם "ועשיתם לזה: ודומה העריות, מן לפרוש צונו
צוך  כלומר, כג) ד, (דברים אלקיך" ה' צוך אשר כל, תמונת
קכא. סימן פריימן הוצ' רבינו תשובות ראה לעשות. שלא

שתיכנס 128) עד ארוסה התירו שלא מדרבנן. שם, כתובות
אירוסין  שעלֿידי מפרשים, ויש שם). (רש"י ובברכה לחופה
איסור  להם שאין נח לבני בניגוד לאחרים. הארוסה נאסרה
(בראשית  הכתוב כלשון בעל, בעילת ע"י אלא אשתֿאיש
(רבי  ה"א פ"א למעלה וראה בעל". בעולת "והיא ג) כ,

בהגהותיו). מוילנא הכהן יחוד 129)בצלאל הוא חופה
ה"א. פ"י להלן רבינו שכתב כמו המקדש, של בביתו

ושם 130) לחופה, שתיכנס עד לו אסורה היא ועדיין
ה"ג. פ"י, לקמן הסדורה חתנים" "ברכת מברכים

בו 131) מערבין מגתו "שהיין ה"ה. פ"ח, סוטה 'ירושלמי'
הכלה". את בו ומקדשין . . מן 132). הבא משקה

שעורים. ממשרת או (הובא 133)התמרים גאון נסים רב
טז). אות פ"א, לכתובות ברא"ש

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אחד 1) בעד קידושין ברצון, שלא קידושין דין רבינו בו כלל

שוטה, או חרשת שוטה, או חרש קידושי עדות, בפסולי או
יבמה  שניות, עריות, אילונית, אנדרוגינוס, טומטום, סריס,
חצייה  מומר, וישראל עבד גוי, שפחה, או גויה לשוק,
ושיכור, חורין, בן וחציו עבד חציו חורין, בת וחצייה שפחה

סבלונות. ושלח קטן או פרוטה משוה פחות

.‡dBˆ¯Ï ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2Lc˜Ó‰Â . ≈»ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«¿«≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - dÁ¯k ÏÚa ‰M‡3LÈ‡‰ Ï·‡ . ƒ»¿«»¿»≈»¿À∆∆¬»»ƒ

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÁ¯k ÏÚa LcwL „Ú e‰eÒ‡L4 ∆¬»«∆ƒ≈¿«»¿¬≈¿À∆∆
˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ5‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿≈¿ƒ¿«≈»ƒ«¿««¿∆ƒ¿∆

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ‰Ëe¯t - ÛÒÎa Lc˜ Ì‡ - ÛÒka6. «∆∆ƒƒ≈¿∆∆¿»¿»««¿««
È„È ÏÚ ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï ¯Á‡Ï B‡ Ô‰Ó ˙Á‡Ï LÈÂ¿≈¿««≈∆¿«≈¿«≈«ƒƒ«¿≈

ÔzÚcÓ ÔlÎ7. À»ƒ«¿»

"והלכה 2) ב) כד, (דברים בתורה שנאמר ב. ב, קידושין
יט:) ליבמות (רש"י משמע מדעתה - אחר" לאיש והיתה
עצמה  המקנה היא והאשה המקנה, דעת שצריכים מפני וגם

מד.). לקידושין (רש"י ואע"פ 3)לבעל ב. מח, בבאֿבתרא
מכירה  הל' (ראה מועילה כרחו בעל מכירה וממכר, שבמקח
את  והקפיעו חכמים קנסוהו אשה, בקידושי - ה"א) פ"י,
עמו  עשו לפיכך כהוגן, שלא עשה "והוא הואיל קידושיו,
רצונה  אין - אני רוצה אמרה ואפילו (שם), כהוגן" שלא
('יד  הנ"ל חכמים וכתקנת לו, מועיל כפיה מתוך הבא

רוצה 4)איתן'). בסוף: אמר לא ואפילו שם. בבאֿבתרא,
אני. רוצה אמר: וכאילו עליו, מעיד קידושיו שמעשה אני,
ובידו  הואיל הקידושין, להפקיע חכמים תיקנו לא וכאן
כשהוא  אבל גרשום). רבינו תקנת (לפני כרחה בעל לגרשה
אלא  ממנו עצמה להפקיע יכולה אינה כרחה, בעל קידש
ואינה  למפרע קידושין להפקיע חכמים תיקנו לפיכך ברצונו,
(מגידֿמשנה). גט צריכה אינה וממילא כלל, מקודשת
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אחת.5) הרבה 6)בבת מקדש אם אבל א. נ, קידושין
שמייחד  בכתיבתו לפרט אלא צריך אינו אחד, בשטר נשים

רוקח'). ('מעשה לאשה לו ואחת אחת בהסכמתן 7)כל
נב.). שם ובגמרא ב. נ, (קידושין

.·„Èa dzÚcÓ ÔÈLecw‰ Ô˙Â ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»««ƒƒƒ«¿»¿«
dz¯·Á8:d„Èa ÔÈLecw‰ Ô˙pLk dz¯·ÁÏ ¯Ó‡Â , ¬∆¿»¿»««¬∆¿»¿∆»««ƒƒ¿»»
Èn z‡Â9Ô‰ÈzL È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,z‡ Ìb ÔÎÂ :B‡ , ¿«¿«≈¿≈««¿¿«≈»∆¬≈¿≈∆
˙BLc˜Ó10z‡Â :dÏ ¯Ó‡Â d„Èa Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .11- ¿À»¬»ƒ»«¿»»¿»«»¿«¿

‡Ï ‡nL ;˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ÔÈLecw‰ ‰ÏawL BÊ È¯‰¬≈∆ƒ¿»«ƒƒ¿À∆∆¿»≈∆»…
z‡Â :dÏ ¯Ó‡ el‡Îe ,daÏa ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»¿«¿
ÔÈLecw‰ ‰Ïa˜ CÎÈÙÏe ?‰Ê ¯·„a È¯Ó‡z ‰Ó«…¿ƒ¿»»∆¿ƒ»ƒ¿»«ƒƒ

‡È‰12daÏa ‰Ó ˙B‡¯Ï dÏ‡BL ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰L ,13, ƒ∆¬≈∆¬«ƒ¬»ƒ¿«¿ƒ»
˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰ ‰Ê ÈtÓe14. ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆

שליח.8) בתור הקידושין כסף בשבילה וגם 9)שתקבל
כסף 10)את. כדי לפחות, פרוטות שתי לה שנתן וכגון

לשתיהן. פלונית 11)קידושין אשה הרי לה: שאמר אחרי
לי. מקודשת לקבלתה.12)שולחתך תיכף החזירתם ולא

החליטה 13) לא עדיין היא וגם לו, להתקדש מסכימה אם
לעיל 14)בזה. כמבואר ודינה איש, אשת ספק היא והרי

לקידושין  'יד' יש אם הספק: ומהות בביאורנו. ה"ב פ"ג,
עניים  מתנות הל' רבינו דברי והשווה ו:) (נדרים לא אם

ב. פ"ח, ושם יג; פ"ב,

.‚ez˜¯Êe ezÏË ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»«¿»«
ÂÈÙÏ15„·‡‰ ¯·„Ï B‡ ¯e‡Ï B‡ ÌiÏ B‡16dÈ‡ - ¿»»«»¿¿»»»»≈≈»

˙Lc˜Ó17B‡ ,EÈ·‡Ï B‡ ,‡a‡Ï e‰z :BÏ ‰¯Ó‡ . ¿À∆∆»¿»¿≈¿«»¿»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - Ô˙Â ,ÈBÏt LÈ‡Ï18:BÏ ‰¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ¿»«≈»¿À∆∆¿ƒ»¿»

ÈÏ e‰Ïa˜iL BÏ e‰z19Ô˙Â ,20˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -21. ¿≈∆¿«¿≈ƒ¿»«¬≈¿À∆∆

אבד.15) שאינו לשלם.16)למקום חייבת שהיא ואע"פ
אלא 17) נתכוונה ולא קידושין, לשם שקבלתו אומרים ואין

מסרבת  שהיא אומר אני בכולם אלא הוא. רגזן אם לנסותו
ח:). (קידושין הקידושין כסף את זרקה ולפיכך לו, להתקדש

לאחרים.18) מעותיך תן כלומר, בו, היא משטה כי שם.
שליח.19) בתורת זה 20)בשבילי, בכסף זכה לו: ואמר

בדינר 21)לפלונית. לי התקדשי ואמר חזר לא אפילו שם.
ס"ח). ל, סי' אהע"ז (שו"ע לו שנתתי

.„ÚÏq‰ ÏÚ e‰ÁÈp‰ :‰¯Ó‡22˙Lc˜Ó dÈ‡ -23. »¿»«ƒ≈««∆«≈»¿À∆∆
˙Lc˜Ó - dlL ÚÏÒ ‰È‰ Ì‡Â24ÏL ÚÏÒ ‰È‰ . ¿ƒ»»∆«∆»¿À∆∆»»∆«∆

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - Ì‰ÈL25:dÏ ¯Ó‡ . ¿≈∆¬≈¿À∆∆¿»≈»«»
elÙ‡ - ÈÚÏ e‰z :BÏ ‰¯Ó‡ ,‰Ê ¯kÎa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿»¿≈¿»ƒ¬ƒ

‰ÈÏÚ CeÓq‰ ÈÚ ‰È‰26˙Lc˜Ó dÈ‡ ,27e‰z . »»»ƒ«»»∆»≈»¿À∆∆¿≈
dlL ·Ïk‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó dÈ‡ BÊ È¯‰ - ·ÏÎÏ¿∆∆¬≈≈»¿À∆∆¿ƒ»»«∆∆∆»
:BÏ ‰¯Ó‡Â ,dÎLÏ ‰È¯Á‡ ı¯ ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó -¿À∆∆¿ƒ»»»«¬∆»¿»¿»¿»¿»

˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Ê ·ÏÎÏ e‰z28. ¿≈¿∆∆∆¬≈»≈¿À∆∆

קשה.22) זרקהו 23)אבן כאמרה: זה והרי שלה, שאינו
קבלתו 24).לים  כאילו הוא הרי לו, קונה אדם של שחצרו

שם). וברש"י ח: (קידושין קונים 25)בידה שאין אע"פ כי
הואיל  - פד:) בבאֿבתרא (ראה מזה זה השותפים בחצר

מקומו  לה שהשאיל להניח יש לקדשה, אחריה מחזר והוא
על  תנהו לו: לומר כוונתה אולי לספק, מקום ויש וקנתה.
שם, (קידושין קידושיך בכסף רוצה שאיני שלך סלע

כא. הלכה להלן וראה שם). לפרנסו.26)וברשב"א
הוא 27) גם כך לפרנסו, חייבת שהיא כשם כי שם, קידושין

כלום. לה נתן ולא להחיותו כי 28)מצווה שם. קידושין
גופה  את שהציל מתוך אולי בהצלתה, מחוייב שהוא אע"פ

שם). (ר"ן לו להתקדש בלבה גמרה מסכנה,

.‰‰‡a ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏk B‡ ˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰»»≈≈≈ƒ¿«≈»∆»»
,el‡Ó ËÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡Â ‰M‡Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«≈≈¿»«»ƒ

dÏ Ô˙Â ,Ô‰ :‰¯Ó‡ Ì‡ - ÈÏ ˙Lc˜Ó È‰z CÏ Ôz‡∆≈»¿ƒ¿À∆∆ƒƒ»¿»≈¿»«»
,Ô‰Ó ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈∆
ÈnÚ ˜ÁOz ‡Ï :ÌÈÚL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÈÏ CÏL‰ :B‡«¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»…¿«≈ƒƒ
dÈ‡ - Ô˙Â ,„·Ïa ÈÏ Ôz ‡l‡ ,el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆»≈ƒƒ¿«¿»«≈»

˙Lc˜Ó29Ôz :BÏ ‰¯Ó‡Â ,ÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ»»∆«ƒ¿»¿»≈
z‡ È¯‰ CÏ Ôz‡ Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ,„Á‡ ÒBk ÈÏƒ∆»¿»«»ƒ∆≈»¬≈«¿
,Ôz :B‡ ,˙B˜L‰ È˜L‰ :‰¯Ó‡Â ,Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»¿»«¿≈ƒ«¿≈

‰˜L‰30ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ - CÏL‰ , «¿≈«¿≈≈»¿À∆∆∆≈«¿»ƒ
¯·„a ÈnÚ ˜ÁOz ‡ÏÂ ,„·Ïa È˜L‰ :‡l‡ ÔÈ‡¯ƒ¿ƒ∆»«¿≈ƒƒ¿«¿…¿«≈ƒƒ¿»»

.¯Á‡«≈

ט.29) "השלך"30)קידושין לשון השלך. או השקה, או
שם. בקידושין כמבואר מאילן, פירות במשליך

.ÂÂÈLec˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - „Á‡ „Úa Lc˜Ó‰31, «¿«≈¿≈∆»≈¿ƒ¿ƒ»
‡Ïa Lc˜ÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .ÔÈ„BÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈∆ƒ«»…∆ƒ¿«≈¿…

ÌÈ„Ú32‰¯Bz ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa Lc˜Ó‰ .33dÈ‡ - ≈ƒ«¿«≈ƒ¿≈≈∆»≈»
˙Lc˜Ó34ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa ;35B‡ , ¿À∆∆ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈¿ƒ

‰¯Bz ÈÏeÒt ˜ÙÒ Ô‰L ÌÈ„Úa36- ÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿≈ƒ∆≈»≈¿≈»ƒ»»ƒ¿…
‰ÎÈ¯ˆ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,ÌÈ¯LÎa Lc˜Óe ¯ÊBÁ≈¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»
˙‡ ‰LÈÁÎ‰Â ‰M‡‰ ‰¯Ùk elÙ‡Â .˜ÙqÓ epnÓ Ë‚≈ƒ∆ƒ»≈«¬ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»∆
ÁwÏ d˙B‡ ÔÈÙBk - ÈzLc˜ ‡Ï :‰¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»…ƒ«¿«ƒƒ»ƒ«

Ëb37¯ÊBÁ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ :˜ÙÒ ÈLec˜ Ïk ÔÈc ÔÎÂ . ≈¿≈ƒ»ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿…≈
epnÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,È‡cÂ Lc˜Óe¿«≈««¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»≈ƒ∆

.˜ÙqÓƒ»≈

ספק.31) קידושי אפילו חוששין 32)ואינם שאין
נאמר  שוה': מ'גזירה נלמד וזה סה.), (קידושין לקידושיו
עדים  שנים פי "על בממון: ונאמר דבר", "ערות בעריות:
(רש"י  בשנים כאן אף עדים, בשני להלן מה דבר", יקום

מן 33)שם). מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר כגון
ב.34)התורה. כה, שאינה 35)סנהדרין עבירה שעבר

(הל' גלויות של שני יוםֿטוב שחילל כגון מדבריהם, אלא
ה"ג). פ"י, שעבר 36)עדות אחד על שנים שהעידו כגון

ולא  עבר לא ואמרו והכחישום אחרים שנים ובאו עבירה,
ה"ג). פי"ב, עדות (הל' פסול ספק זה הרי אם 37)נפסל,

אם  תמוה: אותה" "כופין הלשון אבל לאחר. להנשא תרצה
אותה? כופין ולמה תנשא, לא תרצה לא ואם תנשא, תרצה
אותו  "כופין רבינו: בדברי מביא מב, סי' אהע"ז וב'טור'

(כסףֿמשנה). רבינו בדברי הנכונה הגירסא והיא גט", ליתן
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.ÊÔË˜38ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ - LcwL39ÏB„b Ï·‡ . »»∆ƒ≈≈ƒ»ƒƒ¬»»
‰pËw‰ ˙‡ LcwL40‰‡ˆiL ‰pË˜ B‡ ,‰ÓB˙È‰ ∆ƒ≈∆«¿«»«¿»¿«»∆»¿»

‰È·‡ ˙eL¯Ó41ŒÛ‡ ,LL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ , ≈¿»ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«≈«
LÁÏ ˙B· ‡È‰L ÈtŒÏÚ42˙Á·Óe ˙¯kÓe ¯˙BÈa43 «ƒ∆ƒ¿«««¿≈«∆∆«¿∆∆

ÌL Ô‡k ÔÈ‡ -44Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÔÈLec˜45Ì‡Â ; ≈«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»¿»≈¿ƒ
‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏÚÓÏe ÌÈL ¯OÚ ˙aÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«∆∆»ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ

¯˙BÈa ‰ÏÎÒ46BÊ È¯‰ ,dzÚ„Ï ‰Lc˜˙Â ÏÈ‡B‰ - ¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿»¬≈
- ¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ LL ˙aÓ ‰˙È‰ .Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈»¿»ƒ«≈¿«∆∆
È˜ÒÚ ˙Á·Óe ˙¯kÓ Ì‡ ,dzÚ„ ÈÙÈ ˙‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«∆∆«¿∆∆ƒ¿≈

ÔÈLecw‰Â ÔÈ‡eOp‰47- Â‡Ï Ì‡Â ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ - «ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ«
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡48. ≈»¿À∆∆¿≈¿≈»¿ƒ»¿»≈

י.38) פ"ב, לעיל כמבואר שנה, משלשֿעשרה פחות
ה"כ.39) לקמן וראה ב. נ, ֿ 40)קידושין משתים הפחותה

א. פ"ב, לעיל כמבואר שנה, אביה 41)עשרה שהשיאה
יב). פ"ג, (לעיל אביה בחיי נתגרשה או ונתאלמנה

ג.42) ג, ישעיה הכתוב, הקידושין 43)מלשון עסקי
יש 44)והנישואין. זה, ולפי ליתא. התימנים, בכת"י

קידושין". כאן "אין אמה,45)לקרוא: לבית הולכת "אלא
פי"ג, גירושין הל' רבינו (לשון מעולם" נתקדשה לא כאילו
בן  חנינא שרבי - ב קז, ביבמות רבינו דברי ומקור ה"ז).
לשמור  יכולה שאינה תינוקת כל שם: אומר אנטיגנוס
מבת  שפחות רבינו: שם ופירש למאן, צריכה אינה קידושיה
דברי  על בהסתמך וזה קידושיה, לשמור יודעת אינה שש,

א. סה, בגיטין אלא 46)רבא שטות, מעשה שעושה לא
עליה  חזקה עשר, בת שהיא ומתוך כלל. חריפה שאינה

קידושיה. לשמור יודעת הל'47)שהיא לקמן רבינו ולשון
אם  דעתה, יופי לפי אותה "בודקין ה"ז: פי"א, גירושין
שתשמור  לא קידושין, ושהן קידושיה (כסף) לשמור יודעת

והתמרה". האגוז שמשמרת כדרך א:48)אותן סה, גיטין
מתקדשת  בקטנה וכנגדן . . . מקח מקחן "הפעוטות
שש  מגיל הוא הפעוטות וזמן שם). הרי"ף (כגירסת למיאון"
בגיטין  כמבואר שכלו, חריפות לפי אחד כל שנים, עשר ועד

ה"וֿח. פכ"ט, מכירה הל' רבינו דברי וראה א. נט,

.Á‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ ‰Lc˜˙ Ì‡L ?Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó „ˆÈk≈«¿À∆∆¿≈∆ƒƒ¿«¿»¿…»¿»
ÌÈL ÈÙa Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ,dÏÚa ÌÚ ·LÈÏ49:¯ÓBÏÂ ≈≈ƒ«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿«

¯‡a˙iL BÓk ,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,Ba ‰ˆB¯ ÈÈ‡≈ƒ»¿¿»¿…≈¿∆ƒ¿»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a50˙‡ÓÓ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .51‰nÏÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¿»∆∆¿»»

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtÓ ?Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈ƒ¿≈∆≈ƒ∆»ƒƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ52ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ,53:ÔÈÈeÏz Ô‰Â , ƒ«»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ

‰Ï„bL „Ú dÏÚa ÌÚ ‰·LÈ Ì‡L54,‰ÈLec˜ e¯Ób - ∆ƒ»¿»ƒ«¿»«∆»¿»»¿ƒ∆»
‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙ÈOÚÂ55¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ¿«¬≈≈∆ƒ¿»¿≈»ƒ«¬…

‰Ï„bL ¯Á‡ dLc˜Ï56- ·LÈÏ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿»««∆»¿»¿ƒ…»¿»≈≈
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ57.Ë‚ ‡Ïa ‡ˆ˙Â , ¿ƒ»¿»≈¿≈≈¿…≈

ב.49) קא, ה"ח.50)יבמות כגון 51)פי"א, מקום. בכל
הי"ד. פי"ט לקמן וכן מ"ו. פי"א, כתובות במשנה,

קידושיה.52) אביה קיבל ולא היא, יתומה שהרי
פי"א,53) ולקמן ב. קיב, (יבמות הפקר מנהג בה ינהגו שלא

בגדלותה.54)ה"ו). לו אחר 55)ונבעלה קידושי ואין

בה. הראשונים 56)תופסים קידושין גמר היא שהבעילה
קט:). אע"פ 57)(יבמות משתגדיל אבל קטנה, בעודה

סופרים, מדברי גט וצריכה ממאנת אינה נבעלה שלא
ה"ו. פי"א, גירושין הל' לקמן בפרוטרוט כמבואר

.ËL¯Á58˙‡OpL ˙L¯Á ÔÎÂ ,˙Áwt ‡OpL ≈≈∆»»ƒ««¿≈≈∆∆∆ƒ»
ÁwÙÏ59‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÓb Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡ - ¿ƒ≈«≈ƒ≈∆¿ƒƒ«»∆»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ60˙L‡ Lc˜Â Áwt ‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿ƒ≈≈∆
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ˙Áwt‰ L¯Á61ÔÈLec˜ ≈≈«ƒ««¬≈¿À∆∆«≈ƒƒƒ

ÔÈ¯eÓb62L¯Á‰ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰Â ,Ëb Ô˙BÂ .63. ¿ƒ¿≈≈¿ƒÀ∆∆¿«¿»«≈≈
‰ËBL LcwL Áwt B‡ ,˙Áwt LcwL ‰ËBM‰ Ï·‡¬»«∆∆ƒ≈ƒ««ƒ≈«∆ƒ≈»
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ -≈»ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ64. ¿ƒ

הכ"ו.58) פ"ב, לעיל שהם 59)מפורש ואשה איש
פקח  נקראים שוטים, ולא חרשים לא ואינם בדעתם, שלמים

שם). (לעיל  ב.60)ופקחת  קיב, הוא:61)יבמות כלל 
תורה  קידושי סופרים, מדברי הם הראשונים שהקידושין כל
גירושין  הל' לקמן רבינו דברי לכך דוגמא אחריהם, חלים

ה"ו. התורה.62)פי"א, נשאה 63)מן לא והפקח הואיל
כמבואר  לשניהם, אסורה - הפקח נשאה אם אבל עדיין,
ב'ירושלמי' רבינו דברי ומקור ה"ה. פ"י, גירושין הל' לקמן

א. יד, שקיימת 64)יבמות וחרשת חרש ב. קיב, יבמות
תיקנו  ביניהם) שלום להיות (שדרכם חכמים תקנת בהם
בהם  קיימת חכמים תקנת שאין ושוטה שוטה קידושין, להם
אחת) בכפיפה נחש עם דר אדם אין כי ביניהם, שלום (אין

קידושין. להם תיקנו לא

.ÈÒÈ¯Ò ÔÈa ‰nÁ ÒÈ¯Ò ÔÈa ,LcwL ÒÈ¯Ò65,Ì„‡ »ƒ∆ƒ≈≈¿ƒ«»≈¿ƒ»»
˙ÈBÏÈ‡ ÔÎÂ66ÔÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Lc˜˙pL ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿«¿»¬≈≈ƒƒ

ÔÈ¯eÓb67. ¿ƒ

יאֿיד.65) הלכות פ"ב, לעיל פ"ב,66)מפורש  לעיל
דֿו. בקהל 67)הלכות לבוא לו אסור אדם שסריס אע"פ

קידושין  היא: שהלכה תופסין, קידושין מכלֿמקום –
קידושיו  אדם שסריס לומר צורך ואין לאוין, בחייבי תופסין
ובדף  עה: יבמות (ראה בקהל לבוא לו מותר שהרי תופסין,
וכן  פט"ז. ביאה איסורי הל' רבינו דברי והשווה עט:)
כופים  אחרת, מאשה בנים לו אין שאם אע"פ האילונית
צריכה  זאת בכל ה"א, פכ"ד לקמן כמבואר להוציאה, אותו
אילונית  אח"כ ונמצאת בה הכיר לא ואפילו ממנו גט
חולקים  יש ס"ד, מד סי' אהע"ז ובשו"ע ק:). (כתובות
מקודשת, אינה מקודם בה הכיר לא אם שאיילונית וסוברים

גט. צריכה ואינה כזה, גדול מום על מוותר אדם שאין

.‡ÈÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË68B‡ ,‰M‡ eLcwL À¿¿«¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
Ëb ÔÈÎÈ¯ˆe ,˜ÙÒ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - LÈ‡ ÔLcwL∆ƒ¿»ƒ¬≈≈ƒ≈»≈¿ƒƒ≈

˜ÙqÓ69. ƒ»≈

כדֿכה.68) הלכות פ"ב  לעיל קידושי 69)מפורשים
ספק, קידושי שהם - א עב, ביבמות מבוארים - טומטום
ראוי  הטומטום שאין ואע"פ היא, נקבה שמא או זכר שמא
כהן  הוא אם כגון תרומה, לענין גט הוא צריך להנשא,
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חוזר  הוא גט יקבל אם בתרומה שאסור לישראל ונתקדש
נאסר  שהמקדש לענין קידושיו תפסו וכן אביו. בית לתרומת
לאנדרוגינוס, ואשר שם). (רש"י ובאמו הטומטום באחות
ולא  היא עצמה בפני בריה אנדרוגינוס פג.) (יבמות אמרו
רבינו  דברי והשווה נקבה. אם זכר אם חכמים בו הכריעו
לישא  מותר "אנדרוגינוס הט"ו: פ"א, ביאה איסורי הל'

א. פא, מיבמות ומקורו אשה".

.·È˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰70,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - «¿«≈««ƒ»¬»…»»¿
‰Â¯ÚÏ ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L71‰cp‰ ÔÓ ıeÁ ;72, ∆≈ƒƒ¿ƒ»∆¿»ƒ«ƒ»

ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰cp‰ ˙‡ Lc˜Ó‰L∆«¿«≈∆«ƒ»¬≈¿À∆∆ƒƒ
ÔÈ¯eÓb73Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .74. ¿ƒ¿≈»«¬≈

יח,70) פרק בויקרא האמורות והן כרת, ביאתן על שחייב
ה"ה. פ"ב לעיל כי 71)ראה קרא: "אמר ב: סז, קידושין

כל  הוקשו ונכרתו", האלה התועבות מכל יעשה אשר כל
קידושין  בה תפסי לא אשה אחות מה אשה, לאחות העריות
לקדשה), תוכל לא - תקח לא אחותה אל ואשה (שנאמר:

קידושין". בהן תפסי לא עריות כל בימי 72)אף פנויה
"ותהי 73)נדתה. כד) טו, (ויקרא שנאמר א. סה, קידושין

(תפיסת  הויה בה תהא נדתה, בשעת אפילו - עליו", נדתה
וגם 74)קידושין). לקדשה. אין לביאה, ראויה שאינה כיון

שאין  ומה ה"ו. פ"י, לקמן וראה בה. יגע שמא לחוש יש
נישואין, בשעת מקדשים שאנו משום הוא בזה נזהרין אנו
ואיֿאפשר  טבחם וטבחו החופה צרכי כל הוכנו וכבר

מד). סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה' ההפסד בגלל לדחותם

.‚È¯Á‡Ó ÔÈLec˜ ‰Ïa˜Â d„È ‰ËLtL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»»»¿ƒ¿»ƒƒ≈«≈
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏÚa ÈÙa75‰M‡‰L ; ƒ¿≈«¿»¬≈¿À∆∆«≈ƒ∆»ƒ»

˙Ó‡ - ÈzL¯b :ÂÈÙa dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L76‰˜ÊÁ . ∆»¿»¿«¿»¿»»≈«¿«ƒ∆¡∆∆¬»»
dLc˜ Ì‡ Ï·‡ .dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡≈ƒ»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¬»ƒƒ¿»
,da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ - dÏÚa ÈÙa ‡lL ¯Á‡«≈∆…ƒ¿≈«¿»≈ƒƒ¿ƒ»
.ÔÈLecw‰ Ïa˜zL Ì„˜ ‰L¯b˙pL ‰È‡¯ ‡È·zL „Ú«∆»ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»…∆∆¿«≈«ƒƒ

‰fÚÓ - ÂÈÙa ‡lL Ïk77. …∆…¿»»¿ƒ»

הר 75) מבעלה נתגרשה בוודאי אפילו 76)אשון.כי
הל' לקמן כמבואר מכחישה, הוא ואפילו לכתחילה להנשא
שמרובה  הזה בזמן כי אומרים, ויש ה"ד. פי"ב, גירושין
אהע"ז  (שו"ע לחומרא אלא נאמנת אינה והפריצות החוצפה

ס"ב). יז, ב.77)סי' פט, גיטין

.„ÈB‡ ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡Ó B‡ ˙BiM‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰«¿«≈««ƒ«¿ƒ≈ƒ≈»ƒ
‰OÚ È¯eq‡Ó78‰Ó·È ˙¯ˆ LcwL Ì·È ÔÎÂ ,79È¯‰ - ≈ƒ≈¬≈¿≈»»∆ƒ≈»«¿»»¬≈

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ80‰Ó·ÈÓ ıeÁ ; ¿À∆∆ƒƒ¿ƒƒ»»
¯ÊÏ ‰Lc˜˙pL81˜tzÒ .˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L , ∆ƒ¿«¿»¿»∆ƒ¿À∆∆¿»≈ƒ¿«≈

È·iÁ ¯‡Lk ‰Ó·Èa ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ Ì‡ ,ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒƒ«ƒƒ¿ƒƒ»»ƒ¿»«»≈
‰Â¯Úk da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ B‡ ,ÔÈÂ‡Ï82ŒÛ‡Â . »ƒ≈ƒƒ¿ƒ»¿∆¿»¿«

ÒÎÏ BÏ ¯eÒ‡L ÈtŒÏÚ83el‡ ÏkÓ ˙Á‡84‰Ê È¯‰ , «ƒ∆»ƒ¿…««ƒ»≈¬≈∆
Ë‚a L¯‚Ó85. ¿»≈¿≈

וֿח.78) הלכות פ"א, לעיל מפורשות לאחיו 79)כולן
הנקראת  - והשניה נתייבמה, מהן ואחת נשים, שתי היו המת
- עליה יבוא יבמה שנאמר: לאחים, להנשא אסורה - צרה

(יבמות  עשה - עשה מכלל הבא ולאו צרתה. על ולא עליה
הי"ב). פ"א, יבום הל' רבינו דברי והשווה כי 80)יא.

שנאמר: ועשה, לאוין בחייבי תופסין קידושין היא, הלכה
שנואה", והאחת אהובה האחת נשים שתי לאיש תהיין "כי
אלא  המקום? לפני שנואה או המקום לפני אהובה יש וכי
בנישואיה  שנואה - שנואה בנישואיה, אהובה - אהובה
- תהיין" "כי הכתוב: אומר זאת ובכל באיסור), (שנשאה
סח.). (קידושין בהן תופסין שקידושין מכאן הויה, לשון

אשת 81) תהיה "לא אמרה: והתורה יבמה, שחלצה לפני
ה). כד, (דברים זר" לאיש החוצה שנאמר 82)המת משום

לא  כלומר, קידושין, ותפיסת הויה לשון תהיה" "לא בה:
צב:). (יבמות לזר קידושין בה לחופה.83)יתפסו

לאו.84) איסור עליו אסורות וקידושין 85)שהרי הואיל
וראה  בגט. מוציאן כרחו על לקיימן, לו ואסור בהם תופסין

רבינו". "תשובות במוספנו

.ÂË‰ÁÙL B‡ ˙È˙ek Lc˜Ó‰86‡l‡ ,ÔÈLec˜ ÔÈ‡ - «¿«≈ƒƒ¿»≈»ƒƒ∆»
Ì„˜ ‰˙È‰L BÓk ÔÈLecw‰ ¯Á‡ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ«««ƒƒ¿∆»¿»…∆

ÔÈLecw‰87- Ï‡¯OÈ ˙a eLcwL „·ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . «ƒƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈLec˜ Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡88ŒÛ‡ ,LcwL ¯ÓeÓ Ï‡¯OÈ . ≈ƒ≈∆ƒƒƒ¿»≈»∆ƒ≈«

- BBˆ¯a ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆≈¬«»ƒ«»ƒ¿
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜ el‡ È¯‰89epnÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,90. ¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆

שבו 87)כנענית.86) קרא: אמר שפחה, א. סח, קידושין
לחמור  הדומה עם ה), כב, (בראשית החמור עם  פה לכם
בם  תתחתן לא קרא: אמר נכרית, היה). עבד (ואליעזר

חיתון. תורת בם לך תהא לא ג), ז, יבמות 88)(דברים
בגוי  למד כה) סי' (וישלח ובשאילתות הנ"ל. מהטעם א מה,
בעל  בעולת - ג) כ, (בראשית בעל" בעולת "והיא מהפסוק:
להם, אין נבעלה ולא לחופה נכנסה (לגויים), להם יש

שקידושי שם).וכלֿשכן ביבמות (רש"י להם אין אירוסין
(סנהדרין 89) אמרו וכבר ב. ל, בבכורות וכן ב. מז, יבמות

"אע"פ  - יא) ז, (יהושע ישראל" "חטא הפסוק: על מד.)
כותב: תימן' ב'אגרת ורבינו הוא". ישראל - שחטא
אחד  אפילו ממנה . . . להמלט יוכל לא הזאת "שהתורה

. . . זרעו ולא הוא לא . . . יעקב שלא מזרע בין ברצונו בין
הרי  ישראלית) (מאשה בן זה מומר הוליד אם וגם ברצונו".
וראה  (מגידֿמשנה). קידושין וקידושיו גמור ישראל הבן

תעד. סי' ליבמות אוצה"ג רס"ג כהן 90)בתשובת דוד רבי
שכוונתו  רבינו דברי מבאר א', חדר ט' בית בתשובותיו
יכשילה  כי עמו, תעמוד שלא לגרשה אותו שכופים לומר

ממנו". גט "וצריכה שהוסיף: וזהו מכשולים. בכמה

.ÊË˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«
ÔÈ¯BÁ91ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó dÈ‡ -92„Ú ƒ≈»¿À∆∆ƒƒ¿ƒ«

‰ÈLec˜ e¯Ób - ‰¯¯ÁzLpL ÔÂÈÎÂ ,¯¯ÁzLzL93, ∆ƒ¿«¿≈¿≈»∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ∆»
‰pË˜ ÈLec˜k94dLc˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Ï„bL ¿ƒ≈¿«»∆»¿»¿≈»ƒ¿«¿»
ÌÈ¯Á‡ ÔÈLec˜95‰¯¯ÁzLpL ¯Á‡ dLc˜Â ¯Á‡ ‡a . ƒƒ¬≈ƒ»«≈¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿¿»

Ì‰ÈLÏ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -96. ¬≈¿≈ƒƒƒ¿≈∆

אחד 91) ושחרר שותפים, לשני משועבדת שהיתה כגון
חלקו. את ראוי 92)מהם אינו שבה שפחה חצי שהרי

כאומר  הוא הרי כן, ואם הט"ו. לעיל כמבואר לקידושין,
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לעיל  כמבואר מקודשת שאינה לי מקודשת חצייך לאשה
כי  אשה, חצי ממקדש עדיף זה דין כי ויתכן ה"ט), (פ"ג
מה  כל כי בקניינו השאיר לא וכאן בקניינו, השאיר שם
מקודשת  זו הרי ולפיכך קידש. - להתקדש ממנה ראוי שהיה
מד, אהע"ז הב"ח וכביאור מג. (גיטין ספק קידושי

צה. הערה להלן וראה המשנה'). ונתפשטו 93)וה'מרכבת
לקידושין. ראויה כולה - שמעתה בכולה. קידושיו

המקודשת 95)יתומה.94) זו, שאין ה"ח. לעיל כמבואר
קידושי  המקודשת מקטנה גרועה תורה, מדין ספק קידושי
אחרים  קידושין צריכה שאינה סופרים מדברי ודאי

לפני 96)משגדלה. קידושיה כלל חלו לא שמא כי
בה  חלו וממילא אשה, חצי למקדש ודומה הואיל שחרורה,
השאיר  לא כי ראשון קידושי בה חלו אולי או שני. קידושי
(ב"ח  שני קידושי בה חלו לא וממילא בקניינו, כלום
ועמוד  א. מג, דגיטין בסוגיא הבנתם כפי משנה' ו'מרכבת

שם). ב

.ÊÈ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ‡È‰ BÊ È‡Â97BÊ ¿≈ƒƒ¿»¬»»¬»«»
„·Ú dLcwL ÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ∆ƒ¿»∆∆

È¯·Ú98ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓe .99LcwL ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ≈
ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÔÈ¯BÁ ˙a100. «ƒ¬≈¿≈ƒƒ

מאחר 97) - כ) יט, (ויקרא אשם להביא חייב עליה שהבא
בת  וחצי שפחה חצי שהמקדש (הט"ז) למעלה שאמרנו

שתשתחרר. עד גמורים קידושיה אין - שהרי 98)חורין
מותר  עברי (שעבד שבה השפחה בחצי גם לו מותרת היא
גמורים  קידושין בה גם לו יש ולפיכך כנענית), בשפחה
אותה  המקדש בןֿחורין מהֿשאיןֿכן הבןֿחורין. בחצי
בפירוש  וראה שבה. השפחה חצי מצד עליו שאסורה
יהושע' 'פני ועי' י), (פ"א, בכריתות להרמב"ם המשניות

א. מג, שותפים,99)גיטין לשני משועבד שהיה כגון
חלקו. את אחד לאומר 100)ושחרר דומה הוא אולי כי

ה"ט, פ"ג לעיל כמבואר שמקודשת, לחציי, התקדש לאשה
בן  הוא שהרי לכולו, ראויה היא ששם לחלק, יש שמא או
אבל  אחרת, ועוד את אשתי תהי כאומר: ונעשה חורין,
עבודתו  חלק מחמת לכולו ראויה אינה הרי שלפנינו בנידון
בבת  האסור עבד כל כדין בה אסור וגם קידושין, בר שאינו
ה"ז). פ"ד, עבדים הל' רבינו דברי והשווה מג. (גיטין חורין

.ÁÈÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ - LcwL ¯BkLƒ∆ƒ≈ƒ»ƒƒ¿««ƒ
‰a¯‰ ¯kzLpL101ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .102 ∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ -103‰Ê ¯·„a ÔÈ·MÈ˙Óe .104. ≈ƒ»ƒƒƒ¿«¿ƒ¿»»∆

(101. . . ממכר וממכרו מקח מקחו "שיכור סה. עירובין
דבריו". לכל כפקח הוא הרי דבר, של "והוא 102)כללו

הל' רבינו (לשון עושה" מה יודע ואינו שעושה  השיכור
הי"ח). פכ"ט, כשוטה 103)מכירה הוא והרי שם, עירובין

דבריו. לשכרות 104)לכל הגיע באמת אם היטב חוקרים
מאד. החמור ערוה באיסור להזהר יש כי לוט, של

.ËÈ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa Lc˜Ó‰105. «¿«≈¿»ƒ¿»≈»¿À∆∆
˙BÁt ‰ÂML Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÏÎa B‡ ÏÎ‡a dLcƒ̃¿»¿…∆ƒ¿ƒ¿«≈∆»∆»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»≈
‡‰ .¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰Ê ¯·„ ‡nL ;˜ÙqÓƒ»≈∆»»»∆»∆¿»¿»«≈»

d˙B‡a ‰È‰ Ì‡ :ÛÒk ‰ÂLa Lc˜Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«≈¿»∆∆∆ƒ»»¿»
Ì‡Â ,È‡cÂ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰È„n‰«¿ƒ»»∆¿»¬≈≈ƒ≈««¿ƒ

˜ÙÒ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL BÈ‡106‰‡¯È . ≈»∆¿»¬≈≈ƒ≈»≈≈»∆
Ìi˜˙Ó BÈ‡L ˜¯Èa B‡ ÏÈL·˙a Lc˜ Ì‡L ,ÈÏ107 ƒ∆ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»»∆≈ƒ¿«≈

ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰Ëe¯t ‰ÂL eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ…»»∆¿»¿«»
ÚÈbÓ BÈ‡ ‰Ê ¯·„ È¯‰L ;ÏÏk ˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆¿»∆¬≈»»∆≈«ƒ«
‰ÂL ‡‰È ‡ÏÂ ,„·‡ÈÂ „ÒtiL „Ú ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈«∆ƒ»≈¿…«¿…¿≈»∆
.ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯Â ,‰Ê ‡e‰ ÌÚË ÏL ¯·„Â .‰Ëe¯t¿»¿»»∆««∆¿»ƒ¿…»»

שעורה 105) חצי משקל פרוטה, ושיעור א. מו, קידושין
וכן  מ"א, פ"א קידושין למשנה בפירושו (רבינו צרוף מכסף
וכן  הי"ב, פ"א עירובין הל' ועי' כו, סי' אהע"ז בשו"ע

ס"ו). רצד סי' יו"ד בה 106)בשו"ע ותופסים יב. קידושין
לאחר, להנשא רוצה אם משניהם גט וצריכה שני, קידושי
לקיימה  רוצה הראשון והמקדש לאחר, נתקדשה לא אם וכן
ודאי  קידושי מקודשת שתהא כדי אחרים, קידושין צריכה -

לא). סי' אהע"ז וב'טור' יב. לקידושין זמן 107)(רש"י
במלח  או בחומץ כיבוש ע"י להתקיים יכול ואם מרובה.
פרוטה  שישוה אחר למקום להגיע הוא וראוי בהם, וכיוצא
כסףֿמשנה  פד, שורש (מהרי"ק ספק קידושי אלו הרי -

ומעשהֿרוקח).

.ÎÈzL LcwL B‡ ,‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»¿»ƒ¿»∆ƒ≈¿≈
˙BBÏ·Ò ÁÏML ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ëe¯Ùa ÌÈL108¯Á‡Ï »ƒƒ¿»««ƒ∆»«ƒ¿¿««

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LcwL ÔË˜ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÔkÓƒ≈≈»¿À∆∆¿≈»»∆ƒ≈««ƒ
.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï ˙BBÏ·Ò ÁÏML∆»«ƒ¿¿««∆ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
ÔÈLec˜ eÈ‰L ,ÔÁÏL ÌÈBL‡¯‰ ÔÈLec˜ ˙ÓÁnL∆≈¬«ƒƒ»ƒƒ¿»»∆»ƒƒ

ÔÈÏeÒt109. ¿ƒ

(108- סבלונות לארוסתו, לשלוח ארוס שדרך מתנות,
ליד  זה מיד אותו שנושאים המשא, נושא והוא סבל מלשון
ובבבאֿבתרא  מ"ו, פ"ב קידושין למשנה, בפירושו (רבינו זה
משאות" "וישא משא: בלשון מתנה ומצאנו מ"ה) פ"ט
קידושין  יו"ט', ('תוספות מתנות ויתן - לד) מג, (בראשית

שאין 109)שם). יודע אדם אומרים: ואין ב. נ, קידושין
לשם  שהגדיל לאחר הסבלונות ושלח כלום, קטן קידושי

שלהם. הראשונים הקידושין מחמת - אלא קידושין,

.‡ÎCÈ¯ˆ BÈ‡ ,¯ËLa B‡ ÛÒÎa ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
˜¯ÊÏ ‰˙ˆ¯L ÔÂÈk ‡l‡ ;d„È CB˙Ï ÔÈLecw‰ ÔziL∆ƒ≈«ƒƒ¿»»∆»≈»∆»¿»ƒ¿…

Ô˜¯Êe ,‰ÈLec˜ dÏ110CB˙Ï ÔÈa d„È CB˙Ï ÔÈa - »ƒ∆»¿»»≈¿»»≈¿
lL ‰„O CB˙Ï B‡ d¯ˆÁ CB˙Ï B‡ ,d˜ÈÁÈ¯‰ - d ≈»¿¬≈»¿»∆∆»¬≈

˙Lc˜Ó BÊ111CÈ¯ˆ ,ÏÚa‰ ˙eL¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ¿À∆∆»¿»∆∆ƒ¿«««»ƒ
d˜ÈÁ CB˙Ï B‡ d„È CB˙Ï ÔziL112˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ∆ƒ≈¿»»¿≈»»¿»∆∆

Ô‰ÈL ÏL ‡È‰L ˙eL¯a113‰ÈLec˜ dÏ ˜¯ÊÂ , ƒ¿∆ƒ∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ d˜ÈÁÏ B‡ d„ÈÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ,dzÚcÓƒ«¿»¿…ƒƒ¿»»¿≈»¬≈¿À∆∆

˜ÙÒ ÈLec˜114ÏÚ ÔÈLec˜ Áp‰ :BÏ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â . ƒ≈»≈«¬ƒ»¿»««ƒƒ«
el‡ È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL ÌB˜n‰ B˙B‡Â ,‰Ê ÌB˜Ó»∆¿«»∆¿≈∆¬≈≈

˜ÙÒ ÈLec˜115. ƒ≈»≈

אם 110) אבל הקידושין, לה שיזרוק שהסכימה משמע
שהרי  מקודשת, אינה - וזרקם שינה והוא בידי, תנם אמרה
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קמט zeyi` zekld - miyp xtq - elqk g"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מחוקק' 'חלקת וראה ל'. סי' אהע"ז (ב"ח מרצונה אינה
רבינו: בדברי אחרת נוסחה כאן הביא רוקח' ו'מעשה שם).
אבל  בהסכמתה. צורך אין זה ולפי לזרוק", שרצה "כיון

זו. נוסחא לפי מגומגם הלשון בגיטין 111)עצם היא כן
לענין  "כן אמרו: עח. דף ושם גירושין. לענין א עז,
בגירושין  כמו חצרה בצד שתעמוד צורך ואין קידושין".
וזכין  לה, הן זכות הקידושין כי ה"ב) פ"ה גרושין הל' (ראה

(מגידֿמשנה). בפניו שלא אפילו א.112)לאדם עז, שם
בחצר.113) שותפים "בעי 114)ששניהם ב: ח, קידושין

אע"פ  כי תיקו". - מהו שניהם של (אבן) סלע ביבי, רב
של  בחצר לזה מזה קונים אין וממכר שבמקח היא שהלכה
אבל  פ"ד, מכירה ובהל' ב פד, בבבאֿבתרא כמבואר שניהם,
יש  שכבר כיון זכותו לה השאיל שמא לחוש יש בקידושין

(מגידֿמשנה). בה חלק וראה 115)לה שם. קידושין
ה"ד. למעלה

.·ÎÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰116˙eL¯a B‡ »¿ƒƒ¿»«ƒƒ¿
Ì‰ÈL ÏL BÈ‡L117BÏ ·B¯˜ :‰ÈLec˜ dÏ ˜¯ÊÂ , ∆≈∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»»

;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏ ·B¯˜ ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆»»¬≈¿À∆∆
˜ÙÒ BÏ ·B¯˜ ˜ÙÒ eÈ‰L B‡ ,‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ∆¡»«∆¡»∆»»≈»»≈

d„ÈÏ eÚÈbiL Ì„˜ e„·‡Â ,dÏ ·B¯˜118BÊ È¯‰ - »»¿»¿…∆∆«ƒ¿»»¬≈
Ïk ?dÏ ·B¯˜Â BÏ ·B¯˜ ‡e‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó ˜ÙÒ»≈¿À∆∆≈«»¿»»…

Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰L119- ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â , ∆»ƒ¿…»¿ƒ≈»¿»
‡e‰Â ,Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ .BÏ ·B¯˜ ‡e‰ ‰Ê∆»ƒ¿»ƒ¿…»¿
¯ÓLÏ ÔÈÏBÎÈ Ô‰ÈL .dÏ ·B¯˜ e‰Ê - ÏBÎÈ BÈ‡≈»∆»»¿≈∆¿ƒƒ¿…
‰Ê - Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ô‰ÈL B‡ ,Ô˙B‡»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…»∆

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ‡e‰120. ∆¡»«∆¡»

לו 116) שיקנו חכמים תיקנו לא הרבים שברשות אףֿעלֿפי
כאן  - ה"ט) ואבידה גזילה מהל' (פי"ז אמות ארבע לאדם
הם  ואפילו אותם, לשמור שיכולה מטעם קידושיה לה נקנים
ועי' יוחנן). רבי לדעת שם, (גיטין אמה מאה ממנה רחוקים

ולחםֿמשנה. אחר.117)כסףֿמשנה לאדם השייכות
קרבתם.118) מצב את לברר אפשר ואפילו 119)ואי

למעלה. שכתוב כמו אמה, מאה ב.120)רחוק עח, גיטין
"ויצאה  שנאמר קידושין, לענין והואֿהדין גירושין, לענין

(שם). ליציאה הויה השווה והיתה"

ה'תשע"ח  כסלו י"ח רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בטובת 1) בהקדש, הנאה, באיסורי קידושין דיני בו נתבארו

מתנה  בהנאת במלוה, בפקדון, ואבדה, ובגנבה בגזל הנאה,
ברצונה, מאחרים שקיבל או בפקודתה, לאחרים שנתן
מעות. מתן לאחר שתיקה להחזיר, מנת על במתנה במשכון,

.‡ıÓÁ ÔB‚k ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·„a Lc˜Ó‰«¿«≈¿»»∆»«¬»»¿»≈
·ÏÁa ¯Oa B‡ ÁÒÙa2È¯eq‡ ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆«»»¿»»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰‡‰3‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰È‰ elÙ‡Â . ¬»»≈»¿À∆∆«¬ƒ»»»«¬»»
ıÓÁ ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ4‰Úa¯‡ ÌBiÓ ˙ÈML ‰ÚLa ƒƒ¿≈∆¿»≈¿»»ƒƒƒ«¿»»

¯OÚ5.˙Lc˜Ó dÈ‡ - »»≈»¿À∆∆

בחלב.2) מכסף 3)שנתבשל ליהנות יכולה אינה שהרי

כלום. לה נתן שלא נמצא גמור 4)קידושיו, חמץ היינו
פי  על אף מקודשת, אינה ולפיכך התורה מן בהנאה שאסור
שאינו  חמץ אבל מדרבנן, אלא אסור אינו ששית שבשעה

קידושין. קידושיו מדרבנן, אלא שמן 5)אסור בניסן.
ביום. שביעית שעה מתחילת אלא אסור החמץ אין התורה

.·- ÂÈÓ„a Lc˜Â ‰‡‰a ¯eÒ‡‰ ¯·c ¯ÎÓe ¯·Ú»«»«»»»»«¬»»¿ƒ≈¿»»
,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆≈¬«»ƒ«»
ÈÓcL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÈÓ„a Lc˜ Ì‡L∆ƒƒ≈¿»∆»≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆¿≈
.‰BÓk ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»¬ƒ«¬»»»»
dÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ‚Ú L¯Ùa Lc˜Ó‰«¿«≈¿∆∆∆¿≈¬«»ƒ«»≈»
¯eÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ Ïk‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆«…≈¬«»ƒ«»»
.Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰‡‰a«¬»»∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

Ï˜Òp‰ ¯BL L¯Ùa Lc˜Ó‰ Ï·‡6.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¬»«¿«≈¿∆∆«ƒ¿»¬≈¿À∆∆
BÈ‡ BL¯t - ‰‡‰a ¯eÒ‡ Ï˜Òp‰ ¯BML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»»«¬»»ƒ¿≈

.¯BM‰ Èa‚Ï ·eLÁ ¯·„ BÈ‡L ,‰‡‰a ¯eÒ‡»«¬»»∆≈»»»¿«≈«

אסור 6) דינו ומשנגמר להיסקל ודינו אדם, שהמית שור
בהנאה.

.‚a Lc˜Ó‰B‡ ‰n„‡ ‰¯t ¯Ù‡a B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ù «¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆»»¬À»
.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰c ÈÓ Ô˙BOÚÏ Ô‡ÏnL ÌÈÓa¿«ƒ∆ƒ¿»«¬»≈ƒ»¬≈¿À∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÏL Lc˜‰a Lc˜Ó‰7‚‚BLa8BÊ È¯‰ - «¿«≈¿∆¿≈∆∆∆««ƒ¿≈¬≈
˙Lc˜Ó9‡È·ÈÂ ,Lc˜‰Ï LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÈ ‡e‰Â , ¿À∆∆¿¿«≈∆∆»…∆¿∆¿≈¿»ƒ

‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â .‰‚‚La ÏÚBÓ Ïk ÔÈ„k ,BÓL‡¬»¿ƒ»≈ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ»
˙Lc˜Ó dÈ‡ - „ÈÊÓa10. ¿≈ƒ≈»¿À∆∆

הבית.7) תיקון לצרכי המקדש בית לגזבר הניתן כסף
הקדש.8) של שהוא בו ידע מעילתו 9)שלא ידי על כי

לחולין. הכסף ויצא קדושתו הקדש 10)נתחללה אין כי
מעילה. בו שנאמר בשוגג אלא מתחלל

.„ÈL ¯OÚÓa dLc˜11- „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , ƒ¿»¿«¬≈≈ƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÂÈˆÙÁ ¯‡L Ba ˙BOÚÏ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿ƒ∆≈«¬¿»¬»»

.‡e‰ ÈÈÏ :¯OÚna ¯Ó‡pL ,ÏlÁ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈∆∆¡«¿«¬≈«»

בירושלים 11) הנאכל מהתבואה, העשירי החלק הוא
-בקדושה.

.‰B˜ÏÁa LcwL Ô‰k12ÌÈL„˜ ÈL„wÓ13B‡ …≈∆ƒ≈¿∆¿ƒ»¿≈»»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ14e¯z‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ƒ»»ƒ«ƒ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆…À¿

„·Ïa ‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡15‰Óe¯˙a LcwL Ô‰k Ï·‡ . ∆»«¬ƒ»ƒ¿«¬»…≈∆ƒ≈ƒ¿»
‰ÏB„‚16ÌÈ¯ek··e ¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e17ÈÂÏ ÔÎÂ , ¿»ƒ¿««¬≈¿ƒƒ¿≈≈ƒ

ÔBL‡¯ ¯OÚÓa LcwL18¯OÚÓa LcwL Ï‡¯OÈÂ , ∆ƒ≈¿«¬≈ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ≈¿«¿«
ÈÚ19˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -20. »ƒ¬≈¿À∆∆

הכוהנים.12) אחיו עם החטאת 13)שחולק קרבנות כגון
קלה.14)והאשם. שקדושתם שלמים אין 15)כגון כי

(שולחנו  גבוה משולחן אלא הכהן, של הפרטי ממונו הם
לאכילה. בהם זכה הקב"ה) מחמישים 16)של אחד

לכהן, מפריש שהישראל ובתבואה בפירות ממוצע) (לאדם
מריחת  אחרי ההפרשות כל ראשית שהיא גדולה, ונקראת
הלוי  מידי לכהן הניתנת מעשר לתרומת בניגוד הכרי,
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ואינה  קיבל, [=הלוי] שהוא המעשר, מן מעשר המפריש
ממאה. אחד ונאכלים 17)אלא לכהן הם אף הניתנים

בהבדל 18)בירושלים. ראשון, ונקרא מהישראל שקיבל
בירושלים. לבעליו נאכל שהוא אחריו הבא שני ממעשר

מעשר 19) מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה
מעשר  - והחמישית הרביעית השנייה הראשונה, ובשנה עני.

וממונו.20)שני. המקבל של קניינו הם אלה שכל

.Â˙BzÓ21eÓ¯e‰ ‡lL22eÓ¯e‰L BÓk Ì‰ È¯‰ ,23. «»∆…¿¬≈≈¿∆¿
BÏ eÏÙpL Ï‡¯OÈ ,CÎÈÙÏ24ÌÈÏ·Ë25Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ¿ƒ»ƒ¿»≈∆»¿¿»ƒƒ≈¬ƒƒ

LÈ¯Ù‰Â ,Ô‰k26Ô‰ È¯‰ - ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z Ô‰Ó …≈¿ƒ¿ƒ≈∆¿»«¿¿¬≈≈
pL ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙kBn‡ È·‡Ó ‰M¯Èa BÏ eÏÙ27. ƒ¿«¿¿∆»¿ƒÀ»≈¬ƒƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰M‡ Ô‰a Lc˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈»∆ƒ»¬≈¿À∆∆∆««ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ÔÈe‡¯ ÔÈ‡L28Ô‰L ÈÓÏ Ô¯ÎÓÏ BÏ LÈ , ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»≈¿»¿»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈe‡¯29LÈ¯Ù‰L ‰Óe¯˙a LcwL Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
B¯bÓ30d¯ÎÓÏ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -31, ƒ»¿≈»¿À∆∆∆¬≈≈¿»¿»

Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL ÈÙÏ ,‰‡‰ ˙·BË ‡l‡ da BÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬»»¿ƒ∆¿»¿»…≈
‰ˆ¯iL32ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,33. ∆ƒ¿∆¿«¬»»≈»»

במתנה 21) הניתנות לעיל, הנזכרות והמעשרות התרומות
ולעני. ללוי בעליהן 22)לכהן, ידי על הופרשו שלא

הפירות. בין הן מעורבות ועומדים 23)ועדיין הואיל
הם. כמורמים שלא 25)בירושה.24)להרים תבואה

באכילה, ואסורה טבל היא הרי מתנותיה ממנה הופרשו
מורכבת. מלה טבֿלא, טבל, הנכד.26)ולשון הישראל,

אלא 27) עליו הוטל שלא בחייו הכהן זקנו בהן זכה כבר כי
וימכרן  יפרישן זה יורש ואף לעצמו, ולקיימן להפרישן

(ישראל).28)לכוהנים. לזר באכילה אסורה תרומה כי
שלו.29) הוא מזקנו 30)והכסף בירושה לו נפל שלא

לכהן.31)הכהן. מתנה לתיתה ליטול 32)אלא שרשאי
לכהן  [=ולא לו שיתנה בשביל [=הכהן] מאוהבו מועט דבר

אשה.33)אחר]. בו לקדש

.ÊÒÓÁa B‡ ‰·‚a B‡ ÏÊ‚a ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰34, «¿«≈∆»ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿»»
Ú„BÂ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡35¯·„ B˙B‡ ‰wL ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¿«∆»»»»

Le‡Èa36dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¿≈¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

כורחו.34) בעל ממנו ולקחו לבעליו החפץ דמי שנתן
לא 35) אם כי הקידושין. מעשה בשעת הקידושין, לעדי

בעליו) נתייאשו (אפילו היאוש דבר את הקידושין עדי ידעו
מקודשת. שאינה עדים ללא כמקדש זה על 36)הרי ואף

שהגיע  מכיוון אך - קונה אינו בלבד יאוש היא: שהלכה פי
וקנאתו  רשות ושינוי יאוש כאן יש האשה, ליד החפץ

הבעל. אותה קנה וממילא האשה,

.Á‡ˆBiÎÂ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk BÏ Á˜ÏÂ B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈¬≈¿»«¿ƒ…∆¿«≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ‡·e ,‰M‡ Ba Lc˜Â Ô‰a»∆¿ƒ≈ƒ»»««««ƒ««ƒ
‰nÓ ·BË ‡e‰L ,‰Ê ¯·c dÏ z˙ ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯Ó‡L∆»«»»…»«»»»»∆∆ƒ«
‰Ê ¯·c BÏ ¯Ó‡ ‡lL ;˙Lc˜Ó dÈ‡ - ?dÏ z˙pM∆»«»»≈»¿À∆∆∆…»«»»∆
ÔBÓÓa Lc˜Â ÏÈ‡B‰Â ,BnÚ Lia˙‰Ï ‡lL È„k ‡l‡∆»¿≈∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿»
.˙Lc˜Ó dÈ‡Â ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL B¯·Á¬≈∆…ƒ««¬≈¬≈∆»≈¿≈»¿À∆∆

ÔB‚k ,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡L ¯·„a dLc˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»∆≈««««ƒ«¿ƒ»»¿
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÊB‚‡ B‡ ‰¯Óz37. ¿»»¡¬≈¿À∆∆ƒ»≈

הבית.37) בעל הקפיד זאת בכל שמא כי

.ËB¯·Á ÔÈ·e BÈa ‰¯BÁÒ ‰˙È‰38‡lL d˜ÏÁÂ , »¿»¿»≈≈¬≈¿¬»»∆…
˙ÓeL ‰ÎÈ¯ˆe ÏÈ‡B‰ - B˜ÏÁa Lc˜Â ,B¯·Á ˙ÚcÓƒ««¬≈¿ƒ≈¿∆¿ƒ¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa39‰Ó BÓˆÚÏ ÏËB ‰Ê ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ , ≈ƒ≈»¿À∆∆∆≈∆≈¿«¿«
ÁÈpÈÂ ‰ˆ¯iM40‰ˆ¯iM ‰Ó41. ∆ƒ¿∆¿«ƒ««∆ƒ¿∆

הדיוטות 39)בשותפות.38) הם ואפילו שלושה "של
בשומא". ויודעים נאמנים שיהו חברו.40)ובלבד לשותף

לפחות 41) לחלקו שמגיע פרוטות שתי שווה לה נתן ואפילו
בכל  להתקדש שרצונה לפי מקודשת, אינה - פרוטה שוה
במה  לי "התקדשי לה: פירש כן אם אלא בחציו, ולא הסכום

בו". לי שיש

.È¯ÊÁÂ ,dÒÓÁ B‡ ‰pnÓ ·b B‡ ‰M‡‰ ˙‡ ÏÊb»«∆»ƒ»»«ƒ∆»¬»»¿»«
È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,dlL ÒÓÁ·e ‰·b·e ÏÊba dLc˜Â¿ƒ¿»«»≈«¿≈»∆»»∆»¿»«»¬≈

ÔÈÎecL Ô‰ÈÈa Ì„˜ Ì‡ - Ba ˙Lc˜Ó z‡42‰ÏËÂ , «¿¿À∆∆ƒ»«≈≈∆ƒƒ¿»¿»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰˜˙LÂ43d˙B‡ CcL ‡Ï Ì‡Â ; ¿»¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ…ƒ≈»

ÌÏBÚÓ44el‡ ÌÈ¯·c dÏ Ô˙pLk ‰˜˙ML ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ≈»««ƒ∆»¿»¿∆»«»¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÔÈLec˜ ˙¯B˙a45Ô‰ :‰¯Ó‡ Ì‡Â ;46 ¿«ƒƒ≈»¿À∆∆¿ƒ»¿»≈

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆

היו 42) ואפילו נישואיו. להצעת להסכים וריצוי שידול דברי
ממנה. שגזל לפני סימן 43)אלה ושתקה שנטלתו מתוך

קידושין. לשם וקבלתו לו לפני 44)שמחלה אפילו
קידושין.45)הגזילה. לשם ולא לקחה, שלה בשעת 46)כי

הקידושין.

.‡ÈÔB„wt ÈÒk :dÏ ¯Ó‡Â ,ÔB„wt dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ»¿»«»ƒ¿ƒƒ»
Ì‡ - Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰Ê∆¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ
BÊ È¯‰ - ‰˜˙LÂ ezÏËe ,ezÏËpL Ì„˜ dÏ ¯Ó‡»«»…∆∆¿»«¿»«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó47¯Ó‡ ÔB„wt ˙¯B˙a ezÏËpL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆¿ƒ««∆¿»«¿«ƒ»»«
,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ‰˜˙LÂ ,Ba ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ»¬≈«¿¿À∆∆¿»¿»≈∆¿

˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ ¯Á‡lL ‰˜È˙L ÏkL48; ∆»¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆
BÊ È¯‰ - ‰ÏËpL ¯Á‡ 'Ô‰' ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈««∆»¿»¬≈

˙Lc˜Ó49. ¿À∆∆

הפיקדון 47) קבלת כי שידוכין. ביניהם קדם לא ואפילו
קידושין. לשם כלום 48)הייתה לה איכפת לא כי

פיקדון. לשם רק קיבלתו ומתחילתו הואיל באמירתו,
לי 49) התקדשי כאומר זה הרי קיים, והפיקדון הואיל

שמקודשת. - בידך לי שיש בפיקדון

.·ÈdÏ ¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ dÏ ‰È‰L ·BÁ dÏ ¯ÈÊÁ‰50 ∆¡ƒ»∆»»»∆¿¿»«»
'Ba ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰'51ezÏËe ,epÏhzL Ì„˜ ¬≈«¿¿À∆∆…∆∆ƒ¿∆¿»«

ÔÈÎecL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :‰˜˙LÂ52BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ»»≈≈∆ƒƒ¬≈
˙Lc˜Ó53„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - CcL ‡Ï Ì‡Â , ¿À∆∆¿ƒ…ƒ≈≈»¿À∆∆«

dlL ·BÁ‰ ‰ÏËpL ¯Á‡ dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .'Ô‰' ¯Ó‡zL∆…«≈¿ƒ»«»««∆»¿»«∆»
dÈ‡ ,'Ô‰' ‰¯Ó‡ elÙ‡ - 'Ba ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰'¬≈«¿¿À∆∆¬ƒ»¿»≈≈»

˙Lc˜Ó54‡l‡ ,ÌeÏk epnÓ d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ; ¿À∆∆∆¬≈…ƒƒ«¿»»ƒ∆¿∆»
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dÈ‡Â ,‰ÏËpL ‰ÚMÓ B·BÁ Ú¯Ù ¯·Îe ,‰ÏË dlL∆»»¿»¿»ƒ¿«ƒ»»∆»¿»¿≈»
˙¯Á‡ ÌÚt ·BÁa BÚ·˙Ïe ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ55. ¿»«¬…¿»¿««««∆∆

החוב.50) החזרת תהיה 51)בשעת וגם שתתקדש ודעתו
זה. בכסף לו.52)נפרעת לשם 53)ונתרצית קבלתו כי

לו. מחלה החוב ואת בתורת 54)קידושין לומר: יכולה כי
אודות  בתחילה לה הזכיר לא ואם קיבלתיו. חובי פירעון
ואמר  לפרוע, זמנו והגיע כסף לה חייב שהוא אלא הפירעון,
אף  מקודשת ושתקה ונטלתו זה בכסף לי מקודשת את הרי
לקידושין  לא כן אחרי תאמר ואפילו שידך, שלא פי על
נאמנת. אינה קבלתי, חובי לפירעון אלא נתכוונתי

קידושין.55) לשם כלום לה נתן שלא נמצא

.‚ÈdÈ‡ - ¯ËLa ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ¿»¬ƒ»¿»ƒ¿»≈»
,¯Èc ·BÁ dÏˆ‡ BÏ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«¿∆»»∆¿»ƒ»
C„Èa ÈÏ LiL ¯Èca ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«ƒ»∆≈ƒ¿»≈

‰z ‰‡ˆB‰Ï ‰ÂÏn‰L ÈtÓ ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -56, ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿»»ƒ¿»
Ìi˜ ¯·c ÌeL Ô‡k ÔÈ‡Â57¯·kL ,‰zÚÓ Ba ˙B‰Ï ¿≈»»»«»≈»≈«»∆¿»

¯È„ B˙B‡ ‰‡ÈˆB‰58B˙‡‰ ‰¯·ÚÂ59. ƒ»ƒ»¿»¿»¬»»

חייב 56) ואינו בה] [=להשתמש להוציאה רשאי הלווה
המלווה. שיתבענו עת בכל מצוייה שתהא להעמידה

עינינו.57) מול הרי 58)הנמצא בידה עדיין המעות ואפילו
הוציאתן. כבר כאילו מקניין 59)הן נלמדים כסף וקידושי

הרי  ממני" קח השדה כסף "נתתי בו: שנאמר עפרון שדה
השטר  לה החזיר ואפילו הכסף. ליתן צריך הקניין שבשעת
שעיקר  מפני מקודשת, אינה פרוטה, שווה בנייר ויש [=חוב]

המלווה. כסף על דעתה

.„ÈÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ dÏˆ‡ BÏ ‰È‰60dLc˜Â , »»∆¿»ƒ¿»«««¿¿ƒ¿»
BÊ È¯‰ - ÔBkLn‰ dÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,‰ÂÏn‰ d˙B‡a¿»«ƒ¿»¿∆¡ƒ»««¿¬≈

zÚÓ ÔBkLna ˙È‰ ‡È‰ È¯‰L ;˙Lc˜ÓÈ¯‰Â ,‰ ¿À∆∆∆¬≈ƒ∆¡≈««¿≈«»«¬≈
.d„ÈÏ ‰‡‰ ÚÈb‰ƒƒ«¬»»¿»»

בשעת 60) שלא בין ההלוואה, בשעת שמשכנה בין
ומשכנה  מעותיו תבע הפירעון זמן כשהגיע אלא ההלוואה,

דין. בית ידי על

.ÂË?„ˆÈk .˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰ÂÏÓ ˙‡‰a Lc˜Ó‰«¿«≈«¬»«ƒ¿»¬≈¿À∆∆≈«
‰zÚ d˙B‡ ‰ÂÏ‰L ÔB‚k61:dÏ ¯Ó‡Â ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿∆ƒ¿»»«»»«ƒ¿»«»

ÁÈÂ¯‡L ÔÓÊ ˙‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰62‰ÂÏÓa CÏ ¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»«¿«∆«¿ƒ«»¿ƒ¿»
„Ú CnÓ dÚ·Bz ÈÈ‡Â ,ÌBÈ CÎÂ Ck C„Èa ‰È‰zL ,BÊ∆ƒ¿∆¿»≈»¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈«
‰‡‰ dÏ LÈ È¯‰L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÔÓÊ¿«¿ƒ¬≈¿À∆∆∆¬≈≈»¬»»
.Ú·wL ÔÓÊ ÛBÒ „Ú BÊ ‰ÂÏÓa LnzL‰Ï ‰zÚÓ≈«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»«¿«∆»«

˙Èa¯k ‡È‰L ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â63eL¯Ùe . ¿»«¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ≈¿
ÔÚÓLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ‰ÂÏÓ ˙‡‰a È˙Ba¯64. «««¬»«ƒ¿»¿»ƒ∆≈»¿»¿»

הקידושין.61) שאאריך).62)בשעת (כלומר שארחיב
זו 63) אין אולם מקדשה, כספו בגביית המתנתו שבשכר

נתחייב  אשה כשנושא שהרי "כריבית", אלא גמורה ריבית
היא  והרי גמורה, הנאה זו שאין נמצא דברים, בעשרה לה
מגעת  וההנאה הואיל סובר, המאירי והרב ריבית. הערמת

גמורה. ריבית כאן אין יצחק 64)לשניהם לרבנו הכוונה

לה  שהלווה כגון - מלווה הנאת המפרש: [=הרי"ף] אלפסי
לי  התקדשי לה, ואמר הפירעון, זמן עכשיו והגיע מכבר,
יום  עד הפירעון זמן את לך להאריך שאסכים הנאה באותה
עכשיו  לה נותן ואינו הואיל פירושו דוחה רבינו אולם פלוני.
אינה  הפירעון זמן הרווחת כי להתקדש יכולה אינה כסף, כל
מקודשת. שאינה אמרנו שכבר גופא המלווה ממחילת עדיפה

.ÊË‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡·BÁ·e BÊ ‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó z »«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»¿
:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - CÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿≈¬≈¿À∆∆¿≈ƒ»«»
BÊ È¯‰ - BÊ ‰Ëe¯Ù·e CÏˆ‡ ÈÏ LiL ‰ÂÏÓa¿ƒ¿»∆≈ƒ∆¿≈ƒ¿»¬≈

˙L„˜Ó65. ¿À∆∆

אין 65) הפרוטה לנתינת המלווה דבר את שהקדים פי על אף
בשעת  פרוטה לה ונתן הואיל במלווה, כמקדש נחשב זה
מעשה  בזמן כעת מקבלת שהיא לפרוטה דעתה - הקידושין

הקידושין.

.ÊÈ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÌÈ¯Á‡ „Èa ·BÁ BÏ ‰È‰»»¿«¬≈ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
ÌzLÏL „ÓÚÓa ‰Ê „Èa ÈÏ LiL ·BÁa ÈÏ66BÊ È¯‰ - ƒ«∆≈ƒ¿«∆¿«¬«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó67. ¿À∆∆

המתקדשת.66) (3 המקדש (2 הלווה היא 67)1) ההלכה
למקבל, החוב את להקנות אפשר שלושתן מעמד ידי שעל

נוספת. הקנאה כל ללא

.ÁÈ‰Ï‡La B‡ d„Èa BÏ LiL ÔB„wta dLc˜68 ƒ¿»«ƒ»∆≈¿»»ƒ¿≈»
B‡ ‰Ëe¯t ‰Ï‡M‰Â ÔB„wt‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏÈ‡L‰L∆ƒ¿ƒ»ƒ»»«ƒ»¿«¿≈»¿»

d˙eL¯a Ìi˜ Ô‰Ó „Á‡a ‰Ëe¯t ‰ÂL69BÊ È¯‰ - »∆¿»¿∆»≈∆«»ƒ¿»¬≈
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

אלא 68) להוצאה, ניתנים שאינם וכדומה, כלים שאלת
בעינם. לבעליהם אם 69)חוזרים כי אבד, או נגנב שלא

מקודשת. ואינה "מלווה" כמו זה הרי אבד

.ËÈ¯a„‡L ¯ÎOa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ»»∆¬«≈
CÈÏÚ70ÔBËÏMÏ71ÁÈp‰Â ,ÔBËÏMÏ ‰ÈÏÚ ¯a„Â , »«ƒ«ƒ¿¿ƒ∆»∆»«ƒ¿¿ƒƒ«

dÚ·˙ ‡ÏÂ ÔBËÏM‰72Ô˙ Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - «ƒ¿¿…¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ»«
È¯‰ ÂÈ¯·cÓ dÏ ‰‡aL ‰‡‰‰L ;BlMÓ ‰Ëe¯t dÏ»¿»ƒ∆∆«¬»»∆»»»ƒ¿»»¬≈
.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk ‡È‰ƒ¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

למשפט.72)מושל.71)לטובתך.70)

.ÎCnÚ ‰OÚ‡L BÊ ‰Î‡ÏÓa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰73, ¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»»∆∆¡∆ƒ»
‰Ëe¯t dÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰OÚÂ¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ≈»«»¿»
‰lÁzÓ ÏÚBt‰ da ‰kÊÈ ˙e¯ÈÎO‰L ÈÙÏ ;BlMÓƒ∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿∆»«≈ƒ¿ƒ»
‰ÎBÊ ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ˙ˆ˜Ó ‰OÚiL ÔÓÊ Ïk ,ÛBÒ „ÚÂ¿«»¿«∆«¬∆ƒ¿»ƒ«¿»»∆
,dÏˆ‡ ‰ÂÏÓ Blk ¯ÎO‰ ‡ˆÓÂ ,¯ÎO‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»ƒ«»»¿ƒ¿»«»»Àƒ¿»∆¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

ממנו 73) לי עשה לו: ואמרה זהב לו שנתנה וכגון למענך,
וטבעות. נזמים

.‡Î‰zÓ ÈBÏÙÏ ¯Èc Ôz :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,Ô˙Â ,CÏ È‡ Lc˜˙‡Â¿∆¿«≈¬ƒ»¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È¯‰ - CÈt ÏÚ Èz˙pL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆»«ƒ«ƒ¬≈
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È¯‰ - ÌeÏk dÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…ƒƒ«»¿¬≈
Ì‡ ÔÎÂ .dÏÏ‚a ÈBÏt ‰‰Â ,‰OÚpL dBˆ¯a ˙È‰∆¡≈ƒ¿»∆«¬»¿∆¡»¿ƒƒ¿»»¿≈ƒ

BÏ ‰¯Ó‡Ô˙Â ,BÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ÈBÏÙÏ ¯Èc Ôz : »¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»¿∆¿«≈¿»«
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,BÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È¯‰ - CBˆ¯a ÈzÏawL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆ƒ«¿ƒƒ¿≈¬≈

.˙Lc˜Ó¿À∆∆

.·ÎÈLc˜˙‰Â ‰zÓa ‰Ê ¯Èc CÏÈ‰ :dÏ ¯Ó‡»«»≈»ƒ»∆¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ
z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿
BÊ È¯‰ - ÈÏÏ‚a CÈÏ ‰‡a‰ BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ«¬»»«»»ƒƒ¿»ƒ¬≈
.ÌeÏk Lc˜Ó‰ dÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…»«»«¿«≈¿
,EÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ‰Ê ¯Èc CÏÈ‰ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»≈»ƒ»∆«»»¿∆¿«≈¿
BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,BÁ˜Ïe¿»¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»»
BÊ È¯‰ ,‡e‰ ·eLÁ Ì„‡ Ì‡ - ‰zÓ CnÓ ÈzÏawL∆ƒ«¿ƒƒ≈«»»ƒ»»»¬≈
,‰pnÓ ‰‰ B˙BÈ‰a dÏ LÈ ‰‡‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆¬»»≈»ƒ¿∆¡∆ƒ∆»

.BÏ dÓˆÚ ˙˜‰ BÊ ‰‡‰·e«¬»»ƒ¿»«¿»

.‚Î‰Ê È¯‰Â ,¯È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬≈∆
;BÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Èc‰ Ôz‡L „Ú C„Èa ÔBkLn‰««¿¿»≈«∆∆≈«ƒ»≈»¿À∆∆
Ô˙ ÔBkLn‰ ‡ÏÂ ,d„ÈÏ ¯Èc‰ ÚÈb‰ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…ƒƒ««ƒ»¿»»¿…««¿»«
BÏ LiL ·BÁ ÏÚ ÔBkLÓ B„Èa ‰È‰ .dlL B˙BÈ‰Ïƒ¿∆»»»¿»«¿«∆≈
BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Â ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡≈∆¬≈ƒ¿ƒ≈ƒ»««ƒ∆≈
˙ˆ˜Ó BÏ LÈ ·BÁ ÏÚaL ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,BlL∆¬≈¿À∆∆¿ƒ∆««≈ƒ¿»

.ÔBkLÓ ÏL BÙe‚a ÔÈƒ̃¿»¿∆«¿

.„Î‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
‰¯ÈÊÁ‰ ÔÈa ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÈÏ e‰È¯ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ«¿»∆«¬ƒƒƒ≈»¿À∆∆≈∆¡ƒ»
Ìi˜˙ ‡Ï - ez¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡L ;‰¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈa≈…∆¡ƒ»∆ƒ…∆¡ƒ«…ƒ¿«≈
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙È‰ ‡Ï È¯‰ - ez¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,È‡z‰«¿«¿ƒ∆¡ƒ«¬≈…∆¡≈¿…ƒƒ«

.ÌeÏk d„ÈÏ¿»»¿

.‰Î:dÏ ¯Ó‡Â da ‡ˆBiÎÂ Ò„‰ ÏL ‰c‚‡ dÏ Ô˙»«»¬À»∆¬«¿«≈»¿»«»
:BÏ e¯Ó‡ ,B˙B‡ dÏa˜Â ,BÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿¿ƒ¿»»¿
‰Úa¯‡a Lc˜˙z :¯Ó‡Â ,‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡ ‡Ï‰Â«¬…≈»»∆¿»¿»«ƒ¿«≈¿«¿»»
- 'Ô‰' ‰¯Ó‡ Ì‡ - ‰c‚‡‰ CB˙a ÌÈ‡aÁn‰ ÌÈÊeÊƒ«À¿»ƒ¿»¬À»ƒ»¿»≈
˙BÚÓa ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰˜˙L Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆¿ƒ»¿»≈»¿À∆∆¿»
˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ ¯Á‡lL ‰˜È˙M‰L ,el‡≈∆«¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆
‡nL ,‰c‚‡‰ ÈtÓ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‰È‰˙Â ;ÌeÏk¿¿ƒ¿∆¿À∆∆¿»≈ƒ¿≈»¬À»∆»

.¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t ‰ÂL»»¿»¿»«≈

.ÂÎ‰,BÊ ‰¯Ó˙a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿»»
˙Á‡a LÈ Ì‡ - BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ ,BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ≈¿««
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰Ó≈∆»∆¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
˙Á‡ ‰¯Óz ‰ÂLz ‡nL ,˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆∆»ƒ»≈∆»ƒ¿∆¿»»««

.¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t¿»¿»«≈

.ÊÎLÈ Ì‡ - BÊ·e BÊ·e BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿¿ƒ≈
˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÌlÎa74dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿À»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«≈»

‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰ .˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆∆»ƒ»≈»¿»∆∆ƒ»ƒ»
Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰B¯Á‡a LÈ Ì‡ƒ≈»«¬»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«
‰ÏÎ‡L ÌÈ¯Óz Ô˙B‡L ;˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆∆»ƒ»≈∆»¿»ƒ∆»¿»
,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

.‰B¯Á‡ ‰¯Ó˙a ‡l‡ ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈«ƒƒ∆»ƒ¿»»«¬»

נתכוון 74) - קידושין - מהן אחת בכל הזכיר שלא כיוון
פרוטה. לשווה מצטרפות ולפיכך כאחת. בכולן לקדשה

.ÁÎLÈ Ì‡ ,el‡a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿≈ƒ≈
‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÔlÎa¿À»»∆¿»¿À∆∆««ƒ∆ƒ
,˙ÏÎB‡ ‡È‰ dlL - ‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ˙ÏÎB‡∆∆ƒ»ƒ»∆»ƒ∆∆

.˙Lc˜Óe¿À∆∆

.ËÎ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆
‰Ó·e Ba ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ -ƒ»»»≈«ƒ¬≈¿À∆∆¿«
Ba ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡Â ,BÎB˙aM∆¿¿ƒ»»»≈«ƒ¬≈¿À∆∆
BÊ È¯‰ - ÔÓL ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡Â ,BÎB˙aM ‰Óa ‡ÏÂ¿…¿«∆¿¿ƒ»»»≈∆∆¬≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ :CÎÈÙÏ .Ba ‡ÏÂ BÎB˙aM ‰Óa ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«∆¿¿…¿ƒ»ƒ…»»
Ì‡Â ,˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÔÓMa«∆∆»∆¿»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .È‡cÂ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÔÓMa ‰È‰»»«∆∆»∆¿»¬≈¿À∆∆««¿≈

.ÒBk‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ««

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לו,1) הצריכים דברים וארבעה תנאי דיני רבינו בו כלל

דין  שבממון, תנאי דין בתורה, שכתוב מה על המתנה
מנת". ו"על "מעכשיו"

.‡È‡z ,ÏÚ Lc˜Ó‰2,˙Lc˜Ó - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ «¿«≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¿À∆∆
ÔÓ È‡z‰ ‰È‰iL ÔÈa .˙Lc˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«≈»¿À∆∆≈∆ƒ¿∆«¿«ƒ

LÈ‡‰3‰M‡‰ ÔÓ ‰È‰iL ÔÈa ,4ÌÏBÚaL È‡z ÏÎÂ . »ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ»¿»¿«∆»»
ÔÈLe¯‚a ÔÈa ,ÔÈLec˜a ÔÈa -5ÔÈa ,ÁwÓa ÔÈa , ≈¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿ƒ»≈

¯kÓÓa6ÔBÓÓ ÈÈc ¯‡La ÔÈa ,7˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈»»ƒƒ¿
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡ È‡za8. «¿««¿»»¿»ƒ

את 2) הרי זוז, מאתיים לי תתני אם לאשה: שאמר כגון
זה. בדינר לי לח 3)מקודשת סי' ('פרישה' האיש לטובת

א). שם).4)אות ('פרישה' האשה כגון 5)לטובת
זוז. מאתים לי שתתני עלֿמנת גיטך זה הרי לה שאמר

וממכר".6) במקח "בין התימנים: כת"י כגון 7)בנוסח
ה"ז. פ"ג ומתנה זכיה הל' רבינו דברי השווה מתנות.

הי"ד.8) להלן ראה בממון. כפול תנאי לענין

.·‰È‰iL :È‡z Ïk ÏL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»«¿»»¿»ƒ∆»¿«∆ƒ¿∆
ÏeÙk9Â‡lÏ Ì„B˜ BlL Ô‰ ‰È‰iLÂ ,10È‡z‰ ‰È‰iLÂ , »¿∆ƒ¿∆≈∆≈««¿∆ƒ¿∆«¿«

‰OÚnÏ Ì„B˜11¯LÙ‡L ¯·c È‡z‰ ‰È‰iLÂ , ≈««¬∆¿∆ƒ¿∆«¿«»»∆∆¿»
BÓi˜Ï12È‡z‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ È‡z‰ ¯ÒÁ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»≈«¿«∆»≈∆¬≈«¿«

BÊ ‰È‰z ‡l‡ ;ÏÏk È‡z ÌL ÔÈ‡ el‡Îe ,ÏËa»≈¿ƒ≈»¿«¿»∆»ƒ¿∆
‰zn‰ B‡ Áwn‰ Ìi˜˙ÈÂ ,„iÓ ˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…∆∆ƒ»¿ƒ¿«≈«ƒ»««»»
„Á‡ È‡z‰ ¯ÒÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰˙‰ ‡Ï el‡Îe ,„iÓƒ»¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿»≈«¿«∆»

‰Úa¯‡‰ ÔÓ13. ƒ»«¿»»
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ה.9) בסמוך ה"ו.10)מפורש בסמוך 11)בסמוך
ה"ז.12)ה"ד. למדו 13)בסמוך אלו, דברים ארבעה כל

שנאמר  כטֿל) לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי חכמים
ראובן  ובני גד בני יעברו אם אליהם, משה "ויאמר בו:
לאחוזה, הגלעד ארץ את להם ונתתם . . . הירדן את אתכם
הרי  כנען", בארץ בתוככם ונאחזו אתכם יעברו לא ואם
יעברו" לא "ואם יעברו" "אם ולומר: לכפול משה שהוצרך
היו  תנאו את כופל היה לא ואילו בתוככם, ונאחזו . . .
ואין  עוברים, היו שלא אע"פ הגלעד ארץ את נוחלים
מאיר  רבי אומר מכאן לאו". שומע אתה "הן מכלל אומרים

כפול שאינו תנאי כל סא.): ובני (קידושין גד בני כתנאי
המעכבים  הדברים לשאר והואֿהדין תנאי, אינו - ראובן
למדים, הם ראובן ובני גד בני מתנאי כולם - בתנאי

במקומו. דבר כל בסמוך וכמבואר

.‚ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ
‡Ï ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ…
¯Èc‰ dÏ Ô˙ ‰Ê È‡z ‰˙‰L ¯Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆¿««∆ƒ¿»¿«∆»«»«ƒ»
Ì‡Â ;È‡z ÏÚ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰Â ,Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ -¬≈«¿««»«¬≈¿À∆∆«¿«¿ƒ
‰˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ‰È‰z - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ ‰˙»¿»»«ƒƒ¿∆¿À∆∆¿ƒ…»¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡ - BÏ≈»¿À∆∆

.„¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»
È‡z‰ ÌÈÏL‰Â ,d„Èa ¯Èc‰ Ô˙Â ,‰Ê14Ì‡ :¯Ó‡Â ∆¿»««ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzzƒ¿ƒƒ»«ƒƒ¿ƒ¿À∆∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ
ÌÈc˜‰L ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰ - ˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï…ƒ¿ƒ¿À∆∆¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

‰OÚn‰15‰˙‰ Ck ¯Á‡Â d„Èa Ô˙Â16ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ««¬∆¿»«¿»»¿««»ƒ¿»¿««ƒ
dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ea„ È„k CB˙a Ïk‰L∆«…¿¿≈ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»¿≈»

ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ17. ¿ƒ»ƒ≈¿

נתינתו.14) להלן 15)אחרי [וראה הקידושין מעשה
נד]. גם 16)הערה כי א. עה, וגיטין א. צד, בבאֿמציעא

"אם  למעשה קודם התנאי הודגש ראובן, ובני גד בני בתנאי
וכן  המעשה, זהו - להם" "ונתתם התנאי, זהו - יעברו"
הדבר  לי תעשה "אם לא) ל, (בראשית אבינו ביעקב כתוב
(רש"י  למעשה התנאי הקדים צאנך". ארעה אשובה הזה,

צד.). לא 17)ב"מ אפילו ה"א) (למעלה הראב"ד ולדעת
תנאו  כל את גמר אלא ממש, בפועל המעשה את הקדים
אמירת  את תנאו בניסוח שהקדים כל הדינר, נתן ואח"כ
דומה  זה אין כי בטל, תנאו הרי התנאי, לאמירת המעשה
ונתתם  . . . יעברו אם בו: שנאמר ראובן, ובני גד בני לתנאי
ולדבריו, המעשה. לאמירת קדמה התנאי שאמירת הרי להם,
לי  תתני אם זה, בדינר לי מקודשת את הרי יאמר: אם
נתן  ואח"כ מקודשת. תהיי לא לי, תתני לא ואם זוז. מאתים
דברי  את מפרש הוא כך כי מיד, מקודשת זו הרי הדינר, לה
מעשה  שיש תנאי "כל צד.): (בבאֿמציעא המשנה
ז"ל. והרשב"א הרמב"ן פירשו וכן בטל" תנאו בתחילתו,
המשניות  לשון אולם א. סב, בקידושין ה'תוספות' דעת וכן
רבינו, לדברי מסייעת תנאי, בדיני מקומות מכמה והתלמוד
(גיטין  זוז מאתים לי תתני אם גיטך זה הרי שנינו: שהרי
חודש  י"ב ועד מכאן באתי לא אם גיטך זה הרי וכן עד.),
המעשה  אמירת הקדים שאפילו הרי קיים. תנאו עו:) (שם

שיש  תנאי "כל בכלל: זה ואין - קיים התנאי תנאו, להתנאת
(מגידֿמשנה). בתחילתו" מעשה

.‰ÔÎÂÈ¯‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

B‡z ÏÙk ‡lL ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰ -18È¯‰L ; ¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆…»«¿»∆¬≈
È¯‰Â .˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï Èz˙ ‡Ï Ì‡Â :dÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆«¬≈

.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

גד 18) בני לתנאי דומה שאינו א. עו, גיטין א. סא, קידושין
ה"ב. לעיל כמפורש כפול, שהיה וראובן

.Â‡Ï ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ»«ƒ…
z‡ È¯‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡Â ,ÈÏ ˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈«¿
- d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

Ô‰Ï Â‡Ï ÌÈc˜‰L ÈÙÏ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰19BÊ È¯‰Â . ¬≈«¿«»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿≈«¬≈
.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

שאמר 19) ללאו, הן משה הקדים וראובן, גד בני ובתנאי
וגו' יעברו לא ואם ואח"כ: ונתתם, - יעברו אם תחילה:
יסיים  שלא "צריך שם: הר"ן וכתב שם). וברש"י עה: (גיטין
גמר  והרי - נתפס אדם דבריו ובגמר הואיל ב"הן", דבריו

ב"הן".

.ÊÈ„¯z B‡ ÚÈ˜¯Ï ÈÏÚz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ«¬ƒ»»ƒ«≈¿ƒ
ÈÏÚz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ ÌB‰zÏ«¿¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…«¬ƒ
¯Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÌB‰zÏ È„¯z ‡ÏÂ ÚÈ˜¯Ï»»ƒ«¿…≈¿ƒ«¿…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿««

ÏËa È‡z‰ È¯‰ - d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck20‡È‰ È¯‰Â »»««ƒ»¿»»¬≈«¿«»≈«¬≈ƒ
Ìi˜Ï dÏ ¯LÙ‡ È‡L Úe„È ¯·c‰L ;„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»∆«»»»«∆ƒ∆¿»»¿«≈

d‚ÈÏÙÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê È‡z21C¯c ÌÈ¯·„a ¿«∆¿≈∆∆»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆∆
.Ïez‰Â ˜BÁO¿¿ƒ

וראובן,20) גד בני כתנאי היה אא"כ קיים תנאו שאין
למלחמה. חלוצים לעבור להם היה ֿ 21)שאפשר בבא

אלא  תנאי לשום בלבו שאין א. פד, וגיטין א. צד, מציעא
שם). (רש"י הבאי בדברי להקניטה

.Á‡l‡ B˙BOÚÏ ¯LÙ‡L ¯·„a ‰˙‰L È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿»»∆∆¿»«¬∆»
Ì‡ :‰M‡Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ,B˙B‡ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿∆»«¿ƒ»ƒ
Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ Ì„Â ·ÏÁ ÈÏÎ‡z…¿ƒ≈∆»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ
¯ÈÊÁ ¯Oa ÈÏÎ‡z Ì‡ ;˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï……¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ…¿ƒ¿«¬ƒ

Ë‚ ‡‰È ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï Ì‡Â ,CÈh‚ ‰Ê È¯‰22¯Á‡Â ; ¬≈∆ƒƒ¿ƒ……¿ƒ…¿≈≈¿««
;Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ - d„Èa Ëb‰ B‡ ¯Èc‰ Ô˙ ‰˙‰L∆ƒ¿»»««ƒ»«≈¿»»¬≈«¿««»

,˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó ‰È‰z - ‰ÏÎ‡Â ‰¯·Ú Ì‡ÂÌ‡Â ¿ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿∆¿À∆∆¿…∆∆¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙L¯‚Ó dÈ‡Â ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÏÎ‡ ‡Ï…»¿»≈»¿À∆∆¿≈»¿…∆∆¿≈

‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È¯‰ :‰Êa ÌÈ¯ÓB‡23, ¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»««∆»«»
‡ÏÂ Lc˜˙z ‡lLÂ ÏÎ‡z ‡lL d„Èa È¯‰L∆¬≈¿»»∆……«¿∆…ƒ¿«≈¿…

L¯‚˙z24. ƒ¿»≈

א.22) פד, בטל.23)גיטין עקירה 24)ותנאו כאן ואין
(שם). ודאית

.ËÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰n·e25‰Ó ÏÚ ‰˙n‰ Ïk : «»»¿¬»ƒ»««¿∆««
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ÔBÓÓaL ¯·cÓ ıeÁ ,ÏËa B‡z - ‰¯Bza ·e˙kM∆»«»¿»»≈ƒ»»∆¿»
?Ìi˜ B‡zL26¯ÎÓ B‡ Ô˙ B‡ L¯‚ B‡ LcwL ÔB‚k ∆¿»«»¿∆ƒ≈≈«»«»«

¯·„a BÓˆÚ ‰kÊiL B‡˙a ‰ˆB¯ ‡e‰L ,È‡z ÏÚ«¿«∆∆ƒ¿»∆¿«∆«¿¿»»
epnÓ ‰ÚÓe ‰¯Bz BÏ ‰˙kÊ ‡lL27BÓˆÚ ¯ËÙÈ B‡ , ∆…ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…«¿

‰¯Bz‰ Ba B˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓ B‡˙a28ÔÈ¯ÓB‡L ; ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»«»∆¿ƒ
‰z‡ ÔÈ‡Â ,EÈOÚÓ eÓi˜˙ ¯·Îe ,ÏËa E‡z :BÏ¿»¬»≈¿»ƒ¿«¿«¬∆¿≈«»
‰kÊz ‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ Ba E˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓ ¯ËÙƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»¿«»¿…ƒ¿∆

.epnÓ E˙B‡ ‰ÚnL ¯·„a¿»»∆»¿»¿ƒ∆

ב.25) יט, שאין 26)קידושין תנאי על אשה שקידש כגון
ה"א. בסמוך כמבואר כסות, עליו להתעמר 27)לה כגון

בסמוך. כמבואר תואר, עונה.28)ביפת כגון

.ÈÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L È‡z ÏÚ ‰M‡ LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ≈ƒ»«¿«∆≈»»»
¯‡L29‰BÚÂ ˙eÒk30,¯‡Le ˙eÒÎa :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ; ¿≈¿¿»∆¿ƒƒ¿¿≈

Ìi˜ E‡z - ÔBÓÓaL È‡z ‡e‰L31- ‰BÚa Ï·‡ , ∆¿«∆¿»¿»¬«»¬»¿»
ÏËa E‡z32BÊ È¯‰Â ,‰BÚa E˙B‡ ‰·iÁ ‰¯Bz‰L , ¿»¬»≈∆«»ƒ¿»¿¿»«¬≈

¯ËÙÏ E„Èa ÔÈ‡Â ,d˙BÚa ·iÁ ‰z‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«»«»¿»»¿≈¿»¿ƒ¿…
E‡˙a EÓˆÚ33Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿ƒ¿»¬¿≈…«≈»∆¿≈«¿«≈

¯‡z ˙ÙÈ34da ¯nÚ˙iL È‡z ÏÚ35BÊ È¯‰ - ¿«…««¿«∆ƒ¿«∆»¬≈
‰ÚÓ ‰¯Bz‰ È¯‰L ;da ¯nÚ˙‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈¿ƒ¿«≈»∆¬≈«»»¿»

da „aÚzL‰lÓ B˙B‡36‰ÏÚ·pL ¯Á‡37ÈtÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ¿«¿≈»««∆ƒ¿¬»¿…ƒ¿≈
B‡z ‡l‡ ,‰¯Bz B˙B‡ ‰ÚnL ¯·„a ‰kÊÈ B‡z¿»ƒ¿∆¿»»∆»¿»»∆»¿»

ÏËa38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. »≈¿≈…«≈»∆

כא,30)מזונות.29) (שמות אמרה והתורה אישות, חיי
יגרע. לא ועונתה כסותה שארה בממון 31)י): שדבר לפי

למחילה. למחילה 32)ניתן ניתן ואינו הגוף צער שהוא
יט:). לקידושין כתב:33)(רש"י א צד, בב"מ רש"י

היא  הרי - לי התקדשי לה משאמר האשה, את "המקדש
מה  על מתנה עלי לך שאין עלֿמנת לה וכשאמר מקודשת.
הקידושין  וכשתפסו לחצאין, אישות אין כי בתורה שכתוב

תפסו". משביֿהמלחמה 34)לגמרי לביתו שהביאה
יב). כב, (דברים בתורה ככתוב שישתמש 35)ונתגיירה.

כשפחה. בה 36)בה תתעמר לא יד): שם, (שם שנאמר
עניתה. אשר הל'37)תחת ראה השביה, בשעת בגיותה,

ה"ה. פ"ח יכולה 38)מלכים אינה עונה מחיוב שאם
שאינו  במה לזכות שבא זה כלֿשכן בטל, ותנאו להפטר

(מגידֿמשנה). על 39)רשאי ופסק בתו את המוכר כגון
מלכים  מהל' פ"ד (להלן אותה לייעד שלא עלֿמנת האדון

הט"ז).

.‡È˙ÚLa B‡ ÔÈLec˜ ˙ÚLa ‰M‡‰ ÏÚ ‰˙‰ƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«ƒƒƒ¿«
‡ˆBiÎÂ d·Ï B‡ ‰ÈÁ‡Ïe ‰È·‡Ï ÏÚazL ÔÈLe¯b≈ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ»¿»ƒ»ƒ¿»¿«≈
B‡ ÚÈ˜¯Ï ‰ÏÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ‰Êa»∆¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»ƒ«
e¯·ÚiL d„Èa ÔÈ‡L ;ÏËa B‡˙e ,ÌB‰˙Ï „¯zL∆≈≈ƒ¿¿»»≈∆≈¿»»∆««¿

‰Â¯Ú‰ ÏÚ e‡B·ÈÂ ÌÈ¯Á‡40dnÚ ‰˙‰L ‡ˆÓÂ , ¬≈ƒ¿»«»∆¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»
BÓi˜Ï d„Èa BÈ‡L ¯·„a41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆≈¿»»¿«¿¿≈…«≈»∆

לבוא 40) יסכימו לא הם לחטוא, מסכימה היא שאפילו
בעבירה. א.41)עליה פד, גיטין

.·ÈB‡ B¯ˆÁ ÈBÏt ÈÏ ÔziL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈
È¯‰L ;Ìi˜ B‡z - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ È·Ï Bza ‡ÈOiL∆«ƒƒƒ¿ƒ¿«≈»∆¿»«»∆¬≈

·¯ ÔBÓÓ ÈBÏÙÏ Ôz˙Â ,BÓi˜Ï d„Èa ¯LÙ‡42„Ú ∆¿»¿»»¿«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ»««
Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,B·Ï Bza ‡ÈOiL „ÚÂ B¯ˆÁ BÏ ÔziL∆ƒ≈¬≈¿«∆«ƒƒƒ¿∆¬≈≈»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯·Ú¬≈»¿≈…«≈»∆

וכביאור 42) בממון", לשחדו אפשר "פלוני שם. גיטין,
ח. ס"ק לח סי' אהע"ז הגר"א

.‚ÈEÈÈÚ „‚Ï ÌÈ‡z ÏL ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÌÈOƒ»≈«¿»ƒ∆¿»ƒ¿∆∆≈∆
È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰ :ÚÓBL ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,„ÈÓz»ƒ¿»»∆«»≈««¿«≈«¿«
¯ÎBn‰ B‡ ,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ Ëb Ô˙Bp‰ B‡ ,CÎÂ Ck»»»«≈≈«¿«»»»«≈
‰Úa¯‡ Ba LÈ È‡z‰L ,Ú„z - È‡z ÏÚ Ô˙Bp‰ B‡«≈«¿«≈«∆«¿«≈«¿»»
L¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰È‰ ‡lL È„k ,e¯‡aL el‡ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈∆≈«¿¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒƒ¿»≈

ÌB˜Ó ÏÎa Ô˙B‡43Ô‡k ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â , »¿»»¿ƒ»≈∆»≈∆≈»
È‡z44. ¿«

הכ"ז.43) פ"ב לעיל זה יש 44)כעין כי להעיר, ויש
 ֿ שאי במעשה כגון לגמרי, בהם מועיל תנאי שאין דברים
חליצה  מצות לכך: דוגמא שליח, ידי על לקיימו אפשר
לך  חולץ הריני ליבמתו אמר ואם בה, מועיל התנאי שאין
שלא  אע"פ כשרה חליצתה זוז, מאתים לי שתתני עלֿמנת
שמצות  מפני הכ"ד), פ"ד ויבום חליצה הל' (ראה נתנה
בעצמו  היבם רק כי שליח, עלֿידי לקיים אפשר אי חליצה
דומה  אינה כי בה, מועיל התנאי אין לפיכך לחלוץ, צריך
אפשר  הגלעד ארץ נתינת שמעשה ראובן, ובני גד בני לתנאי
לתת  שליחו ליהושע ציוה משה שהרי שליח, ע"י לקיים
כאן  ורבינו א. עד, בכתובות מפורש והדבר הארץ, את להם
הם  מה לפרש בהם, מועיל שהתנאי בדברים אלא עוסק אינו

ה"ב). (מגידֿמשנה התנאי ביסוד המעכבים הדינים

.„ÈÌÈB¯Á‡ ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó LÈ45ÔÈ‡L ,e¯Ó‡L ≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ∆»¿∆≈
,„·Ïa ÔÈLec˜Â ÔÈh‚a ‡l‡ B‡z ÏtÎÏ Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»ƒ¿…¿»∆»¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«

ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡46Èe‡¯ ÔÈ‡Â . ¬»¿ƒ≈»≈»ƒƒ¿…¿≈»
kL ,‰Ê ¯·c ÏÚ CÓÒÏ¯‡L ÌÚ È‡z‰ ˙ÏÈÙ ƒ¿…«»»∆∆¿ƒ««¿«ƒ¿»

e„ÓÏ Ô·e‡¯ È·e „‚ Èa È‡zÓ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡‰»«¿»»¿»ƒƒ¿«¿≈»¿≈¿≈»¿
,e¯·ÚÈ ‡Ï Ì‡Â 'B‚Â „‚ È· e¯·ÚÈ Ì‡ :ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡»¬»ƒƒ««¿¿≈»¿¿ƒ…««¿
‰ÊÎÂ .ÔÈLec˜a ‡ÏÂ ÔÈh‚a ‡Ï ‰È‰ ‡Ï ‰Ê È‡˙e¿«∆…»»…¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¿»∆

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈB‡b‰ ÈÏB„‚ e¯B‰47Èe‡¯ ÔÎÂ , ¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿≈»
˙BOÚÏ48. «¬

קידושין 45) בר"ן (הובאת לא סי' בתשובותיו אלפסי רבינו
הכהן. חפני בן שמואל רבינו וכן הרשב"ם 46)פ"ג) וגם

מאיר  כרבי הלכה אין ולדעתו כן, סובר קלז: בבבאֿבתרא
כחכמים  אלא מקום, בכל כפול תנאי המצריך סא.) (קידושין
ראובן  ובני גד בני מתנאי כלל לומדים ואינם עליו החולקים
החמירו  וקידושין שבגיטין אלא שם, במשנה כמפורש
לא  אם כי גזירה, משום כפול תנאי בהם להצריך חכמים
ולדעתו  מאיר, כרבי הסובר ביתֿדין יש אולי תנאו, יכפול
ויתיר  כשר שהגט נמצא קיים, והמעשה תנאי זה אין
קיים  התנאי הדין שמעיקר בעוד לאחרים, להנשא אשתֿאיש
בטל  הגט התנאי נתקיים לא אם וממילא כפול, שאינו אע"פ
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תנאי  בו להצריך החמירו לפיכך היא, איש אשת ועדיין
לא  אם ואז מאיר, לרבי אפילו קיים יהא שהתנאי כפול,
או  בגירושין תנאו כפל לא ואם תינשא, לא התנאי יתקיים
לא  ודאי, מגורשת לא ואינה לה חוששים בקידושין
בזה  הולכים כי התנאי, קויים שלא עוד כל ודאי, מקודשת

(מגידֿמשנה). פרשת 47)להחמיר ה"שאילתות" בעל
מאיר  כרבי הלכה ולדעתם גדולות', ב'הלכות וכן מטות

מקום. בכל כפול תנאי להצריך שם) וכן 48)(קידושין
פ"ח  בבאֿבתרא והרא"ש ב. מט, בקידושין ה'תוספות' דעת
ומתנה  זכיה בהל' ורבינו פא. כלל ובתשובותיו מח, אות
התנאי  לכפול צריך שאין הורו "ורבותי כותב: ה"ט, פ"ג
לדבר  ואין בלבד, וקידושין בגיטין אלא ללאו הן ולהקדים
- לדבר ראיה שאין אע"פ מעיר: שם והראב"ד ראיה", זה
ומתנה  נותנה, או קרקעו מוכר שזה יתכן איך כי לדבר, זכר
נוציא  איך כפלו, שלא ואע"פ זה, בתנאי אלא מוכרה איני
עליו, שהותנה כפי הלוקח עשה שלא עוד כל ממנו הקרקע
לגרש  דעתו שנתן מכיון היא, אומדנא וקידושין בגיטין אבל
בהן  מועיל התנאי ואין בדברים, כמפליג אלא אינו לקדש או
כולם  כי בו המעכבים הדברים ובשאר בכפילו חזקו אם אלא
כי  ראובן ובני גד בני מנחלת תשיבני ואל לתנאיהם, חיזוק
לקרקע  דומה ואינה ישראל, ביד מוחזקת היתה לא

ממקחו. או בירושתו לאדם לו המוחזקת

.ÂË‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk - È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆
‰ÚMÓ ‡Ï ,È‡z‰ Ìi˜˙pL ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»»∆ƒ¿«≈«¿«…ƒ»»
CÈÏ Ôz‡ Ì‡ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .‰Lc˜˙pL∆ƒ¿«¿»≈«»≈¿ƒ»ƒ∆≈ƒ

¯‰ BÊ ‰La ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È »«ƒ¿»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
¯Èc‰ Ô˙Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï CÈÏ Ôz‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…∆≈ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿»««ƒ»
dnÚ ‰˙‰L ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ dÏ Ô˙Â ,ÔÒÈa d„ÈÏ¿»»¿ƒ»¿»«»«»«ƒ∆ƒ¿»ƒ»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÏeÏ‡Ó ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÏeÏ‡a∆¡¬≈¿À∆∆≈¡¿ƒ»ƒƒ¿»
BÊ È¯‰ - ÔBL‡¯ ÏL È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯Á‡«≈…∆∆ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¬≈

ÈMÏ ˙Lc˜Ó49ÔÈh‚a ÔÈc‰ ÔÎÂ .50˙BBÓÓ·e51: ¿À∆∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿ƒƒ¿»
Ìi˜˙È B‡ Ë‚ ‰È‰iL ‡e‰ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¿∆≈ƒ¿«≈

.‰zn‰ B‡ Áwn‰«ƒ»««»»

בה 49) תופסים הראשון קידושי אין וממילא א. ס, קידושין
היא  אשתֿאיש הרי כי אח"כ, תנאו יקיים כשהראשון אפילו

איש. באשת תופסין קידושין ואין לקמן 50)מהשני ראה
ה"א. פ"ח, גירושין שבעלֿפה,51)הל' במתנה זה כל

השטר  של זמנו בשטר, תאריך ויש בשטר במתנה אבל
בבאֿבתרא  מעכשיו, או מהיום כאומר זה והרי עליו, מוכיח
ויש  הט"ו, פי"ב ומתנה זכיה בהל' רבינו פסק וכן א. קלו,
והרי  עליו מוכיח זמנו זמן, בו יש אם בגט שאפילו אומרים
גירושין  הל' לקמן וראה (מגידֿמשנה), למפרע מגורשת

להם. מסכים רבינו אין שבגיטין ה"א, פ"ח

.ÊË‡ÏÂ È‡z ÌL ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»¿«¿…
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;'ÂLÎÚÓ' ¯Ó‡»«≈«¿»¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆
,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡ Ì‡ ‰Ê ¯È„a ÂÈLÎÚÓ ÈÏƒ≈«¿»¿ƒ»∆ƒ∆≈ƒ»«ƒ
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó dÏ Ô˙ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«»«»»«ƒ¬≈¿À∆∆

ÔÈLecw‰ ˙ÚMÓ Ú¯ÙÓÏ52‰OÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿≈«ƒ¿««ƒƒ««ƒ∆…«¬»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ B‡z¿»∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ»ƒƒ¿»

È‡z‰ ‰OÚiL Ì„˜ ÈM‰53ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - «≈ƒ…∆∆≈»∆«¿«≈»¿À∆∆¿≈
.ÔBÓÓ·e ÔÈh‚a ÔÈc‰«ƒ¿ƒƒ¿»

ב.52) ס, תנאו.53)קידושין הראשון ואח"כ

.ÊÈB‡z ÏtÎÏ C¯ËˆÈ ‡Ï ,'ÂÈLÎÚÓ' ¯ÓB‡‰ Ïk54 »»≈≈«¿»…ƒ¿»≈ƒ¿…¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‡l‡ ,‰OÚn‰ ÏÚ È‡z‰ ÌÈc˜‰Ï ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«¿««««¬∆∆»««ƒ

‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L55˙B˙‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡ .Ìi˜ B‡z - ∆ƒ¿ƒ««¬∆¿»«»¬»»ƒ¿«¿
¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ‰˙‰ Ì‡Â ,BÓi˜Ï ¯LÙ‡L ¯·„a¿»»∆∆¿»¿«¿¿ƒƒ¿»¿»»∆ƒ∆¿»

È‡z ÌL ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯·„a ‚ÈÏÙÓk ‰Ê È¯‰ - BÓi˜Ï56. ¿«¿¬≈∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»¿«
'ÂLÎÚÓ' ¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ¯ÓB‡‰ ÏÎÂ57BÈ‡Â , ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»¿≈

.‰OÚnÏ BÓÈc˜‰Ï ‡ÏÂ È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿«¿…¿«¿ƒ««¬∆

ט,54) אות פ"ו לגיטין ברא"ש הובאה גאון האי רב דעת
פ"ז,וכן בגיטין המשניות מלשון וראייתם פ"ז, שם ברי"ף

כאומר  שהוא - מנת" "על בלשון תנאי בהם שהוזכר הֿו
התנאי, כפל בהם הוזכר ולא בסמוך, כמבואר - "מעכשיו"
התנאי  בכפל צורך אין ו"מעכשיו" מנת" שב"על - מכאן
יח  בהלכה יתבאר והטעם רבינו"), "תשובות במוספנו (ראה
ולדעתם  זה. על חולקים א עה, בגיטין וה'תוספות' בסמוך.
הוזכר  שלא אע"פ כפול בתנאי עוסקות הללו המשניות כל
ט' אות פ"ו בגיטין והרא"ש חננאל רבינו דעת וכן בהן.

פא. כלל ה"ד)55)ובתשובותיו (למעלה רבינו דעת [לפי
בידה  הקידושין ונתן שהקדים היינו לתנאי, קודם שמעשה
היאך  מעכשיו, באומר כאן מאד קשה - התנה ואחרֿכך
- א פז, בנדרים אמרו והרי המעשה, לאחר התנאי מועיל
אפשר  ואי כדיבור" דבור כדי "תוך אמרו לא שבקידושין
(למעלה  לרמב"ם בהגהותיו הרמ"ך בזה והרגיש בו. לחזור

אוקספורד]. כת"י הרי 56)שם) - א פד, בגיטין שנינו שכן
אומר  תימא בן יהודה רבי לרקיע, שתעלי עלֿמנת גיטך זה
שאפילו  הרי יהודה, כרבי הלכה שם ופסקו גט, זה הרי
לקיימו. שאפשר בדבר להתנות צריך מנת" ב"על

שתקיים 57) עלֿמנת קיים המעשה יהא מעכשיו שכוונתו,
ורב  פז) (גיטין אלפסי רבינו פסקו וכן עד.) (גיטין התנאי

הנ"ל. ברא"ש הובא גאון האי

.ÁÈÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Ó ÏÚ CÈh‚ ‰Ê È¯‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈∆ƒƒ«¿»
CÈÏ ‰e˙ BÊ ¯ˆÁ È¯‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈»≈¿»ƒ
B‡z È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa¿«»»«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈¿»
Ì‰Â ,¯ˆÁa BÊ ‰˙ÎÊÂ ‰L¯b˙ B‡ ‰Lc˜˙Â ,Ìi«̃»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»≈¿≈
BÊ ‰È‰z ‡Ï - e˙ ‡Ï Ì‡Â ;ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ ezÈƒ¿«»«ƒ¿ƒ…»¿…ƒ¿∆
ŒÏÚŒÛ‡Â .¯ˆÁa BÊ ‰kÊz ‡ÏÂ ˙L¯‚Ó ‡ÏÂ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…¿…∆∆¿…ƒ¿∆∆»≈¿««

ŒÛ‡Â ,B‡z ÏÙk ‡lL Èt‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L ÈtŒÏÚ ƒ∆…»«¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ««¬∆
BÊ ‰˜ÈÊÁ‰Â d„Èa Ëb‰ B‡ ÔÈLecw‰ Ô˙Â È‡zÏ«¿«¿»««ƒƒ«≈¿»»¿∆¡ƒ»
Ìi˜˙iLk È¯‰L ;B‡z ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¯ˆÁa∆»≈¿««»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈¿∆ƒ¿«≈
‰ÚMÓ L¯b˙˙Â BÊ Lc˜˙˙Â ¯ˆÁa BÊ ‰kÊz ,È‡z‰«¿«ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈ƒ»»
ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡k ‰OÚn‰ ‰OÚ daL ‰BL‡ƒ̄»∆»«¬»««¬∆¿ƒ…»»»

ÏÏk È‡z58. ¿«¿»

ובני 58) גד בני מתנאי לומדים אנו תנאי, דיני כל שהרי
פ"ז) בגיטין (רי"ף "אם" של בתנאי המדובר ושם ראובן,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



`zeyiקנו zekld - miyp xtq - elqk g"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם  ובר"ן עה. גיטין ברשב"א (הובא ז"ל הראב"ד ופירש
של  או בעלֿמנת שתנאי ס"ט). פ"ו שם וברא"ש פ"ז,
עכשיו, יתקיים שהמעשה אפשרות שישנה כיון מעכשיו,
מבטלת  התנאי התנאת שאין נמצא התנאי, תקיים אם כגון
וליתר  התנאי לכפילות צריך אין ולכן המעשה, את לגמרי
באה  התנאי שהתנאת "אם" של בתנאי אבל התנאי, פרטי
את  "הרי אומר הוא שהרי - המעשה את לגמרי לבטל
מיד, לחול צריכים והם הקידושין לה ונותן לי" מקודשת
אומר  הוא שהרי הראשונים, דבריו את עוקר הוא ובתנאו
לא  - לו תתן אם אף שלפיֿזה זוז", מאתים לי תתני "אם
של  זה באופן - שתתן משעה אלא מעכשיו הקידושין יחולו
יתר  ובכל בכפילות התנאי את לחזק צריך המעשה, ביטול

הפרטים.

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שירצה 1) מנת על המקדש תנאי: דיני המשך בו נתבארו

מעכשיו  מומין, או נדרים עליה שאין ממון, לו שיש אביו,
אשתו  המקדש מפלוני, חוץ המקדש יום, שלושים לאחר
עכשיו  לו שאסורה אשה המקדש שיגרשנה, לאחר
הצריכים  דברים לעולם, באה שלא אשה או לו , לכשתותר
שליח  הקידושין, כסף בסכום בינם ודברים דין שומא,

בקידושין. חזרה ותנאי,

.‡˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
È·‡ ‰ˆ¯iL2·‡‰ ‰ˆ¯ :3B‡ ,‰ˆ¯ ‡Ï ;˙Lc˜Ó - ∆ƒ¿∆»ƒ»»»»¿À∆∆…»»

˜˙ML4¯·c‰ ÚÓLiL Ì„˜ ˙nL B‡ ,5dÈ‡ - ∆»«∆≈…∆∆ƒ¿««»»≈»
˙Lc˜Ó6È·‡ ‰ÁÓÈ ‡lL ˙Ó ÏÚ .7- ‰ÁÓe ÚÓL : ¿À∆∆«¿»∆…¿«∆»ƒ»«ƒ»

‰ÁÓ ‡Ï ;˙Lc˜Ó dÈ‡8˙nL B‡ ,9BÊ È¯‰ - ≈»¿À∆∆…ƒ»∆≈¬≈
·‡‰ ÚÓL Ck ¯Á‡Â Ôa‰ ˙Ó .˙Lc˜Ó10ÔÈ„nÏÓ - ¿À∆∆≈«≈¿««»»«»»¿«¿ƒ

‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡iL ·‡‰11ÔÈLec˜ e‰È ‡lL È„k , »»∆…«≈ƒ∆¿≈∆…¿ƒƒ
Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡ÏÂ12. ¿…ƒ…ƒ¿≈»»

כשישמע.2) "הן" בפירוש: "הן"3)שיאמר שאמר
ששמע.4)כששמע. לעולם 5)בשעה יוכל לא והרי

תנאו. נתקיים לא כן ואם "הן", תלוי 6)לומר: שהכל
אבל  הקידושין. נתקיימו "הן" אז אמר ואם השמיעה, בשעת
שלא  או אחרֿכך שנתרצה אע"פ שעה באותה שתק אם
מקודשת  אינה - לעולם התנאי יתקיים שלא ומת, שמע

השמיעה.7)(כסףֿמשנה). השמיעה,8)בשעת בשעת
(כסףֿמשנה). אחרֿכך מיחה ששמע.9)ואפילו קודם

כנ"ל.10) מקודשת זו הרי מיחה, ולא שמת לפני שמע שאם
כדי 11) בתוך או הקידושין, דבר בשמיעת שעסוקים זמן כל

לו  תועיל לא - שתק השמיעה בשעת אם אבל דיבור,
(כסףֿמשנה). אח"כ ולדעת 12)מחאתו א. סג, קידושין

אח"כ  יוכל מיחה, ולא הבן שמת קודם שמע הראב"ד,
יוכל  למחאתו זמן קבע ולא הואיל בנו, כשמת למחות
למחות  אותו מלמדים - הבן כשמת ולפיכך לעולם, למחות

הבן. מיתת קודם שמע אם אפילו

.·˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL13ÌL LÈ Ì‡ : ∆≈ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈»

ÌÈ„Ú14- BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÏ LiL ≈ƒ∆≈¬≈¿À∆∆¿ƒ≈

¯ÓB‡ ‡e‰Â ,BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈¿≈
dÏ˜Ï˜Ï È„k 'ÈÏ ÔÈ‡'15. ≈ƒ¿≈¿«¿¿»

סאה 13) שלושים שהוא "כור", עליו לזרוע הראוי קרקע
על  אמות וארבע ושבעים מאתים של שטח וזהו תבואה,
רבינו  שכתב כמו בקירוב, אמות וארבע ושבעים מאתים

ה"ד. ערכין מהל' פ"ג 14)בפ"ד (קידושין הרא"ש כתב כן
במתנה  עדים (שצריך שם ה'תוספתא' עלֿפי ד) סימן
כאן). והואֿהדין לשלטון, עליך שאדבר עלֿמנת

בנים,15) ותלד לאחרים תינשא היא בינתיים כי להכשילה,
על  שאסרה נמצא קרקע, או כסף לו שיש אח"כ יטען והוא
בשעת  איש אשת היתה כי ממזרים, ממנו ובניה השני הבעל
"כדי  הטעם: נאמר לא ששם אלא - ב ס, (קידושין נישואיה
אח"כ, נתחרט שמא הטעם, מפרשים ואחרים לקלקלה").
על  מתחילה שקידש מאחר כי לי, אין אומר: הוא ולפיכך
(ר"ן  מתחרט הוא ועכשיו לו, שיש היא חזקה כן, דעת
הי"ג. פ"י, גירושין בהל' רבינו דברי והשווה שם) ורא"ש

.‚ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈ƒ»«ƒ
B˙B‡a BÏ LÈ Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ≈»»ƒ¿¿ƒƒ≈¿

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó16ÌB˜Ó B˙B‡a BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¬≈¿À∆∆¿ƒ≈¿»
,ÌL BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÓB‡L∆≈¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈»

dÏ˜Ï˜Ï Ôek˙Ó ‡e‰Â17. ¿ƒ¿«≈¿«¿¿»

מקורו 16) פלוני, במקום זוז מאתים ודין ב. ס, קידושין
קפידא, אין לכסף שבנוגע סוברים ויש פ"ג. שם, ב'תוספתא'
זו  הרי אחר, במקום ונמצאים מקום באותו אינם שאפילו
ממקום  להעבירם אפשר בקל כי ודאי, קידושי מקודשת

שם). (רא"ש זה.17)למקום דין מפורש לא שם, בגמרא
עפר  כור בית לי שיש בעלֿמנת שאמרו ממה למדו ורבינו
קידושי  שאפילו וסובר חולק, (שם) והרא"ש ה"ב). (למעלה
היה  פלוני, במקום כור בית לו היה אילו כי כאן, אין ספק
וכן  לדבר. קול ויש להטמין, אפשר אי קרקע כי ידוע, הדבר
ב'תוספות' (וראה זוז מאתים בענין גם שם ב'תוספתא' נראה

שם). לר"י המיוחסות

.„¯‰ÌÈ˙‡Ó C‡¯‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È ¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆«¿≈»«ƒ
‰p‡¯ÈÂ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ18. ≈»»¬≈¿À∆∆¿«¿∆»

¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa ‰‡¯‰L B‡ ,ÌÈ¯Á‡ „Èa ÌÈÊef‰ ‰‡¯‰∆¿»«ƒ¿«¬≈ƒ∆∆¿»≈»»
BlMÓ ‰p‡¯iL „Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ ‰„Oa19. ƒ¿≈¬≈ƒ≈»¿À∆∆«∆«¿∆»ƒ∆

‰„O‰ ¯ÎOL B‡ ,˙eÙzLa B‡ ‰‡ÂÏ‰a ˙BÚn‰ Á˜Ï»««»¿«¿»»¿À»∆»««»∆
˙eÒÈ¯‡a dÁ˜Ï B‡20„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - d‡¯‰Â , ¿»»«¬ƒ¿∆¿»≈»¿À∆∆«

ÏMÓ C‡¯‡L - 'C‡¯‡L' ÚÓLnL ;BlMÓ ‰p‡¯iL∆«¿∆»ƒ∆∆«¿«∆«¿≈∆«¿≈ƒ∆
CÏ Èz¯Ó‡L ‰Ê ¯·c ÈÓˆÚ21. «¿ƒ»»∆∆»«¿ƒ»

שיראנה 18) עד מקודשת אינה לו, שיש עדים יביא ואפילו
לח). סי' אהע"ז אינה 19)('טור' לה, הראה לא ואם

שם). ('טור', מספק אפילו שדה 20)מקודשת שמעבד
כפי  רביע, או שליש בפירותיה, חלק ממנה לקבל אחרים

המדינה. ב.21)מנהג ס, קידושין

.‰ÌÈÚ˜ B· ‰È‰Â ,¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa BÏ ‰È‰22ÌÈwÓÚ »»≈»»¿»»¿»ƒ¬Àƒ
ÌÈÚÏÒ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ23,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ¬»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ
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ÔÈ‡Â ,ÌÈÚÏÒk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜p‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈
‰ÚÈ¯ÊÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ24Ì‡Â ; ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ ÔÈ‡≈»¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈¿ƒ
‰ÚÈ¯ÊÏ25. ƒ¿ƒ»

למשנה 22) בפירושו (רבינו המים שם יתקבצו חפירות,
מ"ד). פ"ה, ראויה 23)כלאים ואינה כאבן קשה אדמה

עמוקים 24)לזריעה. הנקעים אין אם אבל א. סא, קידושין
מפני  עמו, נמדדים מים מלאים הם אפילו טפחים, עשרה
לתוכם  מתמצים שהמים הקרקע" "אגנות נקראים שהם
שאינם  בסלעים והואֿהדין (שם). השדה לגבי הם ובטלים
הקרקע" "שדראות נקראים שהם - טפחים עשרה גבוהים

גבה. על בטלים הל'25)והם רבינו דברי והשווה שם,
השיעור, נתפרש לא הנקעים רוחב ולענין הי"ג. פ"ד, ערכין
ארבעה  ברחבם שיש פירש: - ב קב, לבבאֿבתרא וברשב"ם
אע"פ  מים מלא בור הרשב"א: וכתב ארבעה. על טפחים
הריהו  השדה, את ממנו ומשקים הואיל זריעה, בר שאינו

(מגידֿמשנה). עמו ונמדד השדה צורך משמש

.Â˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
‰LÏMÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯„ CÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ¿»
,ÔÈÈ ‰zLz ‡lL B‡ ,¯Oa ÏÎ‡z ‡lL :el‡ ÌÈ¯„¿»ƒ≈∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ

ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL B‡26˙Lc˜Ó dÈ‡ -27. ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡Ó ıeÁ ¯„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆≈≈««ƒ∆

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :¯ÓB‡28. ≈«¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈¿À∆∆
elÙ‡ - ¯„ Ïk CÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿»∆≈»«ƒ»∆∆¬ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ ,ÔÈ·e¯Á ÏÎ‡z ‡lL ‰¯„pL ˙‡ˆÓ29. ƒ¿≈∆»¿»∆……«»ƒ≈»¿À∆∆

המקום 26) נשי כל שדרך המינים לשאר "והואֿהדין
ה"א). פכ"ה, לקמן רבינו (לשון בהן" להתקשט

נפש 27) עינוי בהם שיש דברים הם אלו כי ב. עב, כתובות
והמקדש  עליו) ומתגנה לה הוא גנאי תתקשט, לא אם (כי

עליהם. רגילים 28)מקפיד אנשים ואין הואיל שם.
קפידא. קפידתו אין זה, על 'ירושלמי'29)להקפיד

פ"ד, דעות (הל' לדבריו רבינו רמז ה"ז. פ"ז, כתובות
הבעל  שאין סבור והייתי לעולם", רעים "והחרובים הי"א):
דברים  תאכל שלא הוא מרוצה ואדרבה זה, נדר על מקפיד
נדר", "כל שאמר שכיון משמיענו לפיכך - לגופה המזיקים

רוקח'). ('מעשה בכלל זה אף

.Ê,ÔÈÓeÓ Ca ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈»ƒ
dÈ‡ - ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ ÔÓ „Á‡ da ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»ƒ«ƒ«¿ƒ«»ƒ≈»
,ÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó ıeÁ ¯Á‡ ÌeÓ da ‡ˆÓ .˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»»«≈≈»«ƒ
È¯‰ - ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈

˙Lc˜Ó BÊ30Ïk ?ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ô‰ ‰Óe . ¿À∆∆»≈«ƒ«¿ƒ«»ƒ»
ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰31˙BÎÏ‰·e .ÌÈLa ÔÈÏÒBt «ƒ«¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿

Lc˜Ó ˙‡Èa32¯˙BÈÂ .ÌÈ‰k ÏL ÔÈÓeÓ Ïk e¯‡a˙È ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ∆…¬ƒ¿≈
Ú¯ ÁÈ¯ :ÌÈLa Ô‰ÈÏÚ33‰ÚÈÊÂ .34t‰ ÁÈ¯Â .‰35. ¬≈∆¿»ƒ≈«»¿≈»¿≈««∆

‰·Ú ÏB˜Â36ÔÈa ÁÙËÂ .ÁÙË ‰È˙B¯·ÁÓ ÔÈqb ÔÈc„Â . ¿»∆¿«ƒ«ƒ≈«¿∆»∆«¿∆«≈
˙˜lˆ ÌB˜n‰ ‰OÚÂ ·Ïk ˙ÎÈLe .„„Ï „c37. «¿«¿ƒ«∆∆¿«¬»«»«∆∆

‡ÓeLÂ38˙Áct‰ ÏÚL39,¯˙BÈa ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ - ¿»∆«««««¬ƒ»¿»¿«»¿≈

dL‡¯ ¯ÚOÏ ‰·B¯˜ elÙ‡Â40da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ¿»ƒ¿«…»¿««ƒ∆≈»
‡È‰ BÊÂ .¯ÚO41.ÌÈ‰k‰ ÏÚ ‰M‡ ‰¯˙iL ‡ÓeM‰ ≈»¿ƒ«»∆¿≈»ƒ»««…¬ƒ

,ÌÈt‰ ¯‡La ¯ÚO da LiL ‡ÓeL ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»»∆≈»≈»ƒ¿»«»ƒ
¯ÒÈ‡k ‰ÏB„‚ ‡ÓeL B‡42¯ÚO da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ »¿»¿ƒ»««ƒ∆≈»≈»

ÌÈLa ÔÈa ÌÈ‰ka ÔÈa ÌeÓ ‰Ê È¯‰ -43. ¬≈∆≈¿…¬ƒ≈¿»ƒ

ב.30) עב, המזבח 31)כתובות מן למקדש יכנסו שלא
עבודתם  במקדש, עבדו אם וכן מום, בעלי כשהם ולפנים,

כג). כא, (ויקרא בתורה כמפורש הי"ז:32)פסולה פ"ח,
וארבעים". מאה בכהנים הפסולים המומים כל "נמצאו

תמיד.34)מגופה.33) א.35)שמזיעה עה, כתובות
כת"י  ובנוסח רע". "ריח המוסיף: שם הרי"ף וכגירסת
במקום  החוטם". "ריח כתוב: רוקח') 'מעשה בספר (הובא

ס"ד). לט סי' אהע"ז בשו"ע (ועי' רע" שהרי 36)"ריח
קולך  "כי יד): ב, השירים (שיר ערב בקול משבחה הכתוב

נאוה". ומראך נשאר 37)ערב המכה, שנתרפאה שאחרי
בעור. יבלת.38)רושם כעין בעור המצח.39)בליטה

נראית.40) אינה ופעמים נראית ואין 41)שפעמים הקטנה
שיער. במשנה 42)בה ונזכר איטלקי, קטן מטבע

דרה"ם  הנקרא שזהו שם: מפרש ורבינו א). א, (קידושין
שעורה. גרעיני ארבעה ומשקלו עה,43)בערבית, כתובות

לומר  יש הפנים, על הנמצאים נשים מומי שלענין אלא א.
שהבנות  במקום לא אם ונתפייס, ראה שהרי מקודשת, שהיא
בשאר  השומא היתה אפילו ואז רעולות, ופניהן יוצאות
"במה  במשנה: שם אמרו וכן מקודשת. אינה - הפנים
אינו  שבגלוי, במומים אבל שבסתר. במומים אמורים, דברים
לקמן  רבינו דברי והשווה ונתפייס. שידע לטעון", יכול

ה"ב. פכ"ה

.ÁÌ˙Ò ‰M‡ Lc˜Ó‰44ÔÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ
„Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ B‡ ,ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿ƒ¿»ƒƒ¿»»∆»∆»

ÌÈ¯„ ‰LÏMÓ45˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -46dLc˜ . ƒ¿»¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈ƒ¿»
,ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ eÈ‰Â ,ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒ

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏ ¯Èz‰Â ÌÎÁ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â47. ¿»¿»≈∆»»¿ƒƒ»¬≈¿À∆∆

כלום.44) עמה התנה ה"ו.45)שלא לעיל האמורים
גט 46) הימנו שתקבל עד לאחרים להנשא תוכל ולא

ואי  כך, על מקפיד אדם סתם אם בידינו ספק עג:). (כתובות
מקפיד. אינו או - מום בעלת או נדרנית באשה לו אפשר

מעולם,47) היה לא כאילו למפרע הנדר את עוקר שהחכם
ה"ה. פ"ד, נדרים בהל' כמבואר

.Ë,ÔÈÓeÓ da eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓ da ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ dLcƒ̃¿»«¿»∆≈»ƒ¿»»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - d˙B‡ ‡t¯Â ‡ÙB¯ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â48. ¿»¿»≈∆≈¿ƒ≈»≈»¿À∆∆

Ba ÔÈ‡LÂ ÌÈ¯„ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L LÈ‡‰ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»ƒ∆≈»»¿»ƒ¿∆≈
Ïˆ‡ CÏ‰Â ,ÔÈÓeÓ Ba eÈ‰Â ÌÈ¯„ ÂÈÏÚ eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓƒ¿»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»«≈∆
;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - B‡t¯Â ‡ÙB¯ Ïˆ‡ ,B¯Èz‰Â ÌÎÁ»»¿ƒƒ≈∆≈¿ƒ¿¬≈¿À∆∆
‰M‡‰Â ,e‡t¯ ¯·kL ÔÈÓeÓa LÈ‡Ï È‡b ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¿¿»ƒ»

˙‡Ê ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡49. ≈»«¿∆∆«…

את 48) עוקר חכם לרופא, חכם בין "ומה ב: עד, כתובות
הטעתו  ולא כלל נדרה לא כאילו זה (והרי  מעיקרו הנדר
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ולהבא" מכאן אלא מרפא אינו ורופא קידושיה), בשעת
ה'תוספות' ולדעת שם). רש"י הטעתו, תנאו שבשעת (ונמצא
בעיניו  מאוסה היא שנתרפאה לאחר גם כי הטעם: שם,
בסמוך. רבינו מדברי נראה וכן מומים, בה שהיו כשזוכר

משל 49) ארמלו". מלמיתב דו, טן למיתב "טב א: עה, שם
אלמנה  משבת שנים, גופים עם לשבת טוב הוא: הדיוט

שם). (רש"י,

.È˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ÔkÓ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡L∆∆≈ƒ»«ƒƒ»¿«¿ƒƒ
e¯·Ú Ì‡Â ,˙Lc˜Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dÏ Ô˙»«»¿¿ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿

˙Lc˜Ó dÈ‡ - dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL50z‡ È¯‰ . ¿ƒ¿…»«»≈»¿À∆∆¬≈«¿
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï el‡ ÌÈÊeÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó51ŒÛ‡ , ¿À∆∆ƒ¿ƒ≈¿««¿ƒ«

n‰ eÏk‡˙pL ÈtŒÏÚBÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙BÚ «ƒ∆ƒ¿«¿«»¿¿ƒ¬≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ˙Lc˜Ó52CB˙a Ba ¯ÊÁ Ì‡Â . ¿À∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»«¿

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‡È‰ ‰¯ÊÁ B‡ ÌÈLÏM‰53. «¿ƒ»¿»ƒ≈»¿À∆∆

אומרים 50) ואין תנאו. קיים לא כי אח"כ, לה יתן ואפילו
אלא  ממש, תנאי זה ואין עצמו, לזרז אלא זה נתכוין לא

ס:). (קידושין התנאים כל כשאר תנאי זה שלא 51)הרי
יום. שלושים לאחר אלא עכשיו, הקידושין יחולו

כאן 52) כי מקודשת, שאינה במלוה למקדש דומה זה ואין
לשם  אלא הלואה בתורת לא מתחילה הכסף את קיבלה
שתתקדש  עלֿמנת אלא להוציאן לה ניתנו ולא קידושין,
המדובר  הזמן ובהגיע אכלה, שלו - כשאכלה נמצא בהן,
הכסף  לו להחזיר צריכה שאינה הנאה, באותה מתקדשת
מ). סי' לאהע"ז וב'פרישה' שם, וברש"י נט. (קידושין

אלא 53) מעשה כאן אין הקידושין, חלו שלא זמן כל כי
הדיבור  ומבטל (חזרתם) השני הדיבור ובא בלבד, 'דיבור'

(שם). הראשון

.‡ÈBÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dLc˜Â ÈL ‡a»≈ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¬≈
ÈM‰ dLcwL ‰ÚMaL ÈÙÏ .ÌÏBÚÏ ÈMÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆«≈ƒ¿»¿ƒ∆«»»∆ƒ¿»«≈ƒ
˙OÚÂ ,ÈL ÈLec˜ da eÒÙ˙Â ,˙Lc˜Ó ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿À∆∆¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿«¬»
ÈLec˜ e‡B·iLk ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Ïe ;LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«««¿ƒ¿∆»ƒ≈
ÔBL‡¯‰ ‡ˆÓÂ ,LÈ‡ ˙L‡ d˙B‡ e‡ˆÓÈ ,ÔBL‡ƒ̄ƒ¿¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ

LÈ‡ ˙L‡ LcwL ÈÓk54ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L , ¿ƒ∆ƒ≈≈∆ƒ∆≈«ƒƒ¿ƒ
da55. »

השני 54) גירשה שאם משמע רבינו ומדברי ב. נט, קידושין
לאחר  ראשון קידושי חלו מת, או יום שלשים בתוך
באותה  "אשתֿאיש" אותה מצאו לא שהרי יום, שלושים
והרשב"א  ה"א. פ"ג, קידושין ב'ירושלמי' מבואר וכן שעה.
הרי  משני, קידושיה שקיבלה כל ולדעתם חולקים, והרא"ש
(יבמות  שאמרו (כמו ראשון מקידושי בה שחזרה הוכיחה
נפקעו  שעה ובאותה מיאוניה") הןֿהן "קידושיה קח.):
יש  הרא"ש ולדעת חלין. אינן ושוב ראשון, קידושי לגמרי
ס"ב. מ סי' אהע"ז בשו"ע ועי' הנ"ל, ב'ירושלמי' שיבוש

יב.55) פ"ד, לעיל כמבואר

.·ÈÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
dLc˜Â ¯Á‡ ‡·e ,‰Ê ¯È„a ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe¿««¿ƒ¿ƒ»∆»«≈¿ƒ¿»
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈

Ì‰ÈLÏ56Ëb ÔÈ˙B Ì‰ÈL CÎÈÙÏ .57CB˙a ÔÈa , ƒ¿≈∆¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈≈¿
ÌBÈ ÌÈLÏM‰58z‡ È¯‰ .ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Ï ÔÈa «¿ƒ≈¿«««¿ƒ¬≈«¿

¯Á‡ ‡·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ»«≈
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««∆¿ƒ
ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌBÈ»«≈¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ¯Á‡Ïe59 ¿««¬»»»ƒ¬ƒ≈≈»««≈∆«∆

„Á‡ ÏkÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,da ÔÈÒÙBz Ôlk ÈLec˜ -ƒ≈À»¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»∆»
ÔlÎÏ ˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡Â60. ¿∆»ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆¿À»

שלשים 56) ולאחר "מעכשיו הראשון: בדברי אנו מסופקים
לא  אם כלומר הם, "תנאי" אם - משמעותם? מה יום"
נמצא  מעכשיו, הקידושין יחולו שלושים, בתוך בי אחזור
מעכשיו, מקודשת היא הרי ל', בתוך בו חזר לא שאם
בו  שחזר הם, "חזרה" או למפרע, מתבטלים השני וקידושי
דעתו  אלא "מעכשיו" שאמר: ממה הראשון המקדש
בתוך  וימלך אחרת על דעתו אולי (כי יום ל' לאחר לקדשה
בתוך  השני וקידושי כפנויה היא הרי אז ועד שם) רש"י ל',
מספק  לשניהם מקודשת היא לפיכך כדין. חלים יום ל'

נט:). שאחד 57)(קידושין או לאחרים להנשא רוצה אם
מ). סי' אהע"ז ('טור' לשני מותרת ותהא גט יתן מהם

לא 58) שעדיין אףֿעלֿפי לגרשה יכול הראשון ואף
כיון  לעולם, בא שלא לדבר דומה זה ואין לו. נתקדשה
הוא  ממילא יום שלושים של והזמן מעשה, מחוסר שאינו
ה"ג). גירושין מהלכות בפ"ו (משנהֿלמלך בא

קודמו.59) קידושי של זמנו בתוך כלים האחרון שקדושי
אם 60) הוא, ספק יום" שלושים ולאחר "מעכשיו לשון כי

'חזרה', היא שאם נה, בהערה כנ"ל 'חזרה' או 'תנאי' הוא
כלל. חלים שני קידושי אין 'תנאי', ואם שני. קידושי חלים
אם  אבל לכולם. וכן לשניהם, מקודשת היא הרי ומספק
כלה  שזמנו יום" ארבעים ולאחר "מעכשיו האחרון קידשה
מספק, אפילו לאחרון מקודשת אינה אז הראשון, זמן לאחר
'חזרה' משמעו הראשון המקדש שלשון נניח אם אפילו כי
האחרון  קידושי ואין לו נתקדשה יום שלושים כשגמרו הרי
ס. בקידושין יוחנן כרבי כאן פסק ורבינו בה. תופסים

(כסףֿמשנה).

.‚È,ÈBÏtÓ ıeÁ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
ÏÚ LÈ‡ ˙L‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡lL ,¯ÓBÏk¿«∆…≈»≈»»∆»ƒ¿∆≈∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰ÈeÙk ÈBÏÙÏÂ ÌÏBÚ‰ Ïk»»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬≈¿À∆∆

˜ÙqÓ61ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ»≈¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÈBÏÙÏ ˙¯zÓ ÈÈ‰zL ˙Ó62, ¿»∆ƒ¿ƒÀ∆∆ƒ¿ƒ¬≈¿À∆∆

ÌÚ‰ ¯‡Lk ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â63‰˙‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿∆¬»»»ƒ¿»»»ƒ¿≈∆ƒ¿»
BÓi˜Ï ¯LÙ‡ È‡L ¯·„a64. ¿»»∆ƒ∆¿»¿«¿

עלינו 61) או בקנינה, שיור ולהשאיר אשה לקדש אפשר אם
"ויצאה  ב): כד, (דברים שנאמר לגירושין, קידושין להקיש
(קידושין) הויה הכתוב השווה אחר", לאיש והיתה . . .
שהרי  לשיור, ניתנים אינם גירושין מה (גירושין), ליציאה
זה  אין בגיטו ששייר וכל כריתות", "ספר בהם כתוב
סב:). (גיטין לשיור ניתנים אינם קידושין אף - "כריתות"
לעיל  האמור שלושים" ועד מעכשיו ל"מקדש דומה זה ואין
נעשה  וכאן יום, שלושים עד אלא השיור אין שם כי הי"ב,
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(ה'מאירי'). הקידושין מהות בעצם לא 62)השיור כאן
תנאי  עמה שהתנה אלא כלום, הקידושין בעצם שייר
להתנות  שאפשר בקידושין תנאי כשאר זה והרי מסויים,

שם). כאחד 63)(גיטין, אנשים לשני ראויה אשה שאין
ה"ט). פ"ג, על 64)(לעיל והמתנה תורה, איסור מחמת

לעיל  כמבואר קיים, והמעשה בטל תנאו בתורה שכתוב מה
ה"טֿי. פ"ו

.„Èz‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ‰M‡Ï ˙BËe¯t ÈzL Ô˙Bp‰«≈¿≈¿¿ƒ»¿»«»¬≈«¿
Lc˜ÓCL¯‚‡L ¯Á‡Ï ˙Á‡·e ,˙Á‡a ÌBi‰ ÈÏ ˙65- ¿À∆∆ƒ«¿««¿««¿««∆¬»¿≈

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰66,˙Lc˜Ó ‰È‰z d˙B‡ L¯‚iLÎe , ¬≈¿À∆∆¿∆¿»≈»ƒ¿∆¿À∆∆
‰Ëe¯t ÈLec˜ ÔÓ ‰iL ÌÚt d˙B‡ L¯‚iL „Ú«∆¿»≈»««¿ƒ»ƒƒ≈¿»
ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰iL¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ

¯ib˙‡L ¯Á‡Ï ‰Êa67¯Á‡Ï ,È¯ib˙zL ¯Á‡Ï , »∆¿««∆∆¿«≈¿««∆ƒ¿«¿ƒ¿««
¯¯ÁzL‡L68˙eÓiL ¯Á‡Ï ,È¯¯ÁzLzL ¯Á‡Ï , ∆∆¿«¬≈¿««∆ƒ¿«¬¿ƒ¿««∆»

CÈ˙BÁ‡ ˙eÓzL ¯Á‡Ï ,CÈÏÚa69,˙Lc˜Ó dÈ‡ - «¿ƒ¿««∆»¬ƒ≈»¿À∆∆
dLc˜Ï ‰zÚ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ70. ¿ƒ∆≈»«»¿«¿»

אלו.65) קידושין ב 66)אחרי סב, בקידושין היא בעיה
אלא  נפשטה, ולא שיגרשנה, לאחר עכשיו לקדשה יכול -אם
זו  שדה "האומר נט.): (כתובות הש"ס מדין למדה שרבינו
לרשות  (תימסר תיקדש ממך לכשאקחנה לך מוכר שאני
בידו  עתה שהרי כשיקחנה, מקודשת זו הרי ההקדש)
אשה  בקידושי ואף ה"ט) פ"ו, ערכין הל' (ראה להקדישה
ה'מאירי' כתב וכן רשב"א, בשם (מגידֿמשנה כן הדין
- מקודשת רבינו שכתב מה מפרשים ויש רבינו). בדעת
ממה  נראה וכן שם). ר"י ותוס' (כסףֿמשנה מספק מקודשת
עד  מקודשת תהיה אותה "וכשיגרש בסמוך: רבינו שכתב
ודאיים  הקידושין שאין הרי שניה", פעם אותה שיגרש

קידושין.67)(כסףֿמשנה). לו ואין גוי הוא ועכשיו
כמבואר 68) תופסין, קידושיו ואין כנעני עבד הוא ועכשיו

הט"ו. פ"ד, תופסין 69)לעיל קידושין ואין אשתי. היא
בחייה. אשתו באו 70)באחות שלא כדברים אלו והרי

לעולם  בא שלא דבר מקנה או קונה אדם ואין לעולם, עדיין
סב.). (קידושין

.ÂË‰Ó·ÈÏ ¯ÓB‡‰71‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ : »≈ƒ»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - CÈÓ·È CÈÏ ıÏÁiL ¯Á‡Ï72ÏÈ‡B‰ ; ¿««∆«¬…ƒ¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ

˜ÙqÓ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ eÈ‰ ,‰zÚ dLc˜ el‡Â73. ¿ƒƒ¿»«»»ƒƒ¿ƒ»ƒ»≈

זקוקה 71) היא הרי אח, ולו בנים בלא בעלה שמת אשה
שיבמה  עד לאחרים להנשא לה ואסור בעלה) (אחי ליבם

לה. רוקח',72)יחלוץ וב'מעשה התימנים כת"י בנוסח
"מספק". המילה: כאן פ"ד,73)נוספה לעיל כמבואר

ב. צב, ביבמות הסוגיא ע"פ שם, ובביאורנו הי"ד

.ÊË‡È‰ È¯‰ ‰·˜ EzL‡ ‰„ÏÈ Ì‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»¿»ƒ¿¿¿≈»¬≈ƒ
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó74˙L‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆ƒ»∆…»«¿¿ƒ»¿»≈∆

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯aÚ‰ ¯k‰Â ˙¯aÚÓ B¯·Á75‰‡¯ÈÂ . ¬≈¿À∆∆¿À«»À»¬≈¿À∆∆¿≈»∆
È„È ÏÚ „ÏzL ¯Á‡ d˙B‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯vL ,ÈÏƒ∆»ƒ«¬…¿«≈»««∆≈≈«¿≈

‰È·‡76d˙B‡ ÒÈÎiL È„k ,77Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈLec˜a »ƒ»¿≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»∆
ÈÙc78. …ƒ

בא 74) שלא דבר זה והרי האשה, נתעברה לא שעדיין
שלו 75)לעולם. לעובר כמזכה זה והרי ב. סב, קידושין

(פכ"ב  בנו אצל קרובה אדם של ודעתו הואיל שקנה, -
קרובה  האב של דעתו כאן והואֿהדין ה"י) מכירה מהל'
סג. קידושין לר"י המיוחסות (תוס' ומקנה וגמר בתו אצל

רבינו). אחר 76)בדעת "מאביה התימנים: כת"י בנוסח
לביתו.77)שתולד". ויכניסה ופגם.78)ישאנה חסרון

ורבינו  דופי". תתן אמך "בבן כ): נ, (תהלים הכתוב מלשון
שמתחזק  "ומה אומר: ה) פ"ג, (קידושין המשנה בפירוש
לבוא  מותר ואז שנולדה אחר אותה שיקדש שצריך אצלי,
לחבירו  מקנה אדם אין שבידינו העיקרים שמן לפי עליה,
להחמיר  קיימים, דבריו אמרנו: ואמנם לעולם, בא שלא דבר

כאשתֿאיש". נעשית שהיא

.ÊÈ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿≈»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - „Á‡ ¯È„ elÙ‡ dÏ Ô˙Â ,ÔÈ¯È„79 ƒ»ƒ¿»«»¬ƒƒ»∆»¬≈¿À∆∆

‡e‰Â .¯Èc‰ ‰Á˜lMÓ80‰fL .¯‡M‰ dÏ ÌÈÏLiL , ƒ∆»¿»«ƒ»¿∆«¿ƒ»«¿»∆∆
˙Ó ÏÚ ‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆«¿»
BÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ,ÌÈ¯È„ ‰‡Ó CÈÏ ÌÈÏL‡L∆«¿ƒƒ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿À∆∆
‰‡Óa' dÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈLÎÚÓ≈«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»¿≈»
z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Ò 'ÌÈ¯È„ƒ»ƒ¿»¬»ƒ≈≈¿»«»¬≈«¿

˙‰Â ,el‡ ÔÈ¯È„ ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜ÓCB˙Ï ˙BÓÏ ÏÈÁ ¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿¿
‰‡Ó dÏ] ÌÈÏLiL „Ú ˙Lc˜Ó dÈ‡ - d„È81,[ »»≈»¿À∆∆«∆«¿ƒ»≈»

‰Ê ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔB¯Á‡‰ ¯Èca elÙ‡Â«¬ƒ«ƒ»»«¬¿≈∆¿ƒ«¬…∆
‰Êa82¯Èc ¯ÒÁ ‰Ó ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .83‡ˆÓ B‡ , »∆¿≈ƒƒ¿»»∆»≈ƒ»ƒ¿»

˙LÁ ¯Èc Ô‰Ó84˙Lc˜Ó dÈ‡ -85Ì‰a ‡ˆÓ . ≈∆ƒ»¿∆≈»¿À∆∆ƒ¿»»∆
Ú¯ ¯Èc86- ˜Ác‰ È„È ÏÚ B‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¿≈«¿»

epÙÈÏÁÈ87.˙Lc˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , «¬ƒ∆¿ƒ«≈»¿À∆∆

בו.79) לחזור יכול מהם אחד כיון 81)ובלבד.80)ואין
המדובר  הסכום כל על דעתה - והולך מונה אותו שראתה

וברש"י). ח. הקידושין.82)(קידושין חלו לא שעדיין
בחסרון 83) הרגישה ולא בלילה, הכסף לה שנתן כגון

כסף.84)הדינר. של הוא דינר הטעה 85)וסתם שהרי
סמכה  שהרי מקודשת, אינה יחליפנו אם ואפילו אותה,
שם). ('תוספות' חסר והריהו לה שהראה עלֿמנת דעתה

ממשקלו.86) וחסר חוב,87)שנשחק מדין להחליפו חייב
לה  החליפו לא ואפילו הקידושין, את מעכב זה אין אבל
(קידושין  מקפדת אינה הדחק ע"י ויוצא הואיל מקודשת,

ובר"ן). שם,

.ÁÈÔ‰L el‡ ÌÈ„‚·a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»ƒ≈∆≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ ÏL eÈ‰Â ,ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ ÔÈÂL»ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈»∆

Ô‰Ï ‰e‡˙Ó ‰M‡‰L88È¯‰ - ÌÈMÓÁ ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ : ∆»ƒ»ƒ¿«»»∆ƒ»»ƒ¬ƒƒ¬≈
‡ÓeL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰ÁÈ˜Ï ˙ÚMÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ»
,dzÚc CÓÒzL È„k ,˙Lc˜Ó ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ˜eMa«¿««»ƒ¿∆¿À∆∆¿≈∆ƒ¿…«¿»
BÊ È¯‰ - dÏ ¯Ó‡L BÓk ÔÈÂL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡∆»ƒ¿≈»ƒ¿∆»«»¬≈

‰BL‡¯ ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó89dÈ‡ - ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆ƒ»»ƒ»¿ƒ≈»»ƒ≈»
˙Lc˜Ó90. ¿À∆∆

שמאים.88) ע"י שם 89)הערכה אמרו וכן ב. ז, קידושין
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`zeyiקס zekld - miyp xtq - elqk g"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבינו, וסובר שומא". צריכים אינם (משי) "שיראי (ט.):
יש  אבל להם. מתאוית שהאשה בו וכיוצא משי דוקא
הואיל  הקידושין לפני שומא צריך אינו משי דוקא סוברים,
גדולה, טעות בו לטעות רגילים ואין במקצת, ידועה ושומתו
שאינן  שיש ומרגליות, טובות אבנים כגון דברים שאר אבל
משווין  יותר בהרבה בהן לטעות ורגילים מעט, אלא טובות
דעתה  סומכת האשה אין כי הקידושין, לפני שומא צריכות -
אבן  בה שאין בטבעת לקדש נהגו ומכאן שומא. בלא עליהם
ס"ב). לא סי' אהע"ז בשו"ע וכן שם. (רבינוֿתם

ב.90) ז, קידושין

.ËÈ‡e‰ ,ÔÈÒe¯‡ È¯·„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»¬ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,C˙B‡ Lc˜‡ ÌÈ¯È„ ‰‡Óa :¯ÓB‡≈¿≈»ƒ»ƒ¬«≈»¿ƒ∆∆
B˙È·Ï ‰Ê CÏ‰Â ,ÌÈ˙‡Óa ‡l‡ EÏ ˙Lc˜˙Ó ÈÈ‡≈ƒƒ¿«∆∆¿∆»¿»«ƒ¿»«∆¿≈

d˙È·Ï BÊÂ91eLc˜Â ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÚ·z Ck ¯Á‡Â , ¿¿≈»¿««»»¿∆∆∆¿ƒ¿
Ì˙Ò92È¯·c eOÚÈ - ‰M‡‰ ˙‡ Ú·z LÈ‡‰ Ì‡ : ¿»ƒ»ƒ»«∆»ƒ»«¬ƒ¿≈

‰M‡‰93È¯·c eOÚÈ - LÈ‡‰ ˙‡ ‰Ú·z ‰M‡‰ Ì‡Â , »ƒ»¿ƒ»ƒ»»¿»∆»ƒ≈»ƒ¿≈
LÈ‡‰94. »ƒ

ביניהם.91) הסכימו ולא 92)ולא צרורות, מעות לה ונתן
כמה. שם 93)ידעה שאין וכל הן, מאתים סברה שהיא

מקודשת. אינה הרי 94)מאתים מאה אלא שם אין ואפילו
לקדש  תבעתו היא הקודמת הצעתו דעת על כי מקודשת, זו
לקידושין  ה'מאירי' וכפירוש הי"א. פ"ב קידושין (תוספתא

ה"א). פ"ב, מכירה הל' רבינו דברי והשווה א. ח,

.Î‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰95ÁÈÏM‰ CÏ‰Â , »∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»««»ƒ«
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - È‡z ÏÚ dLc˜Â¿ƒ¿»«¿«≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«
È‡z ÏÚ B‡ ,Ì˙Ò dLc˜Â CÏ‰Â ,È‡z ÏÚ dLc˜Ï¿«¿»«¿«¿»«¿ƒ¿»¿»«¿«

˙Lc˜Ó dÈ‡ - È‡z‰ ˙‡ ‰pML B‡ ,¯Á‡96. «≈∆ƒ»∆«¿«≈»¿À∆∆

תנאי.95) כל דברי 96)ללא על שעבר "שליח הוא: כלל
פ"א, שלוחין הל' רבינו (לשון כלום" עשה לא משלחו,

צט:). בכתובות ומקורו ה"ב.

.‡ÎdLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ dLc˜ :BÏ ¯Ó‡»««¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa97‡È‰ È¯‰Â ÈÏ dLc˜ . ¿»«≈≈»¿À∆∆«¿»ƒ«¬≈ƒ

BÊ È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«≈¬≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó98‡È‰ ÔÎÂ . ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿∆»¿≈ƒ

,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈLec˜ ÈÏ Ïa˜ :dÁeÏLÏ ‰¯Ó‡L∆»¿»ƒ¿»«≈ƒƒ«ƒ¿¿ƒ
ÏÚa‰ È¯‰ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ ÌÏa˜Â¿ƒ¿»»¿»«≈≈»¿À∆∆¬≈«««
BÊ È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ Ïa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿ƒ≈»¿»«≈¬≈

BÏ ‡È‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó99. ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿»»ƒ

אוהבים,97) שם לו שיש פלוני במקום לומר המקדש הקפיד
(קידושין  בידו ימחו - בפניה דברים עליו יאמר מישהו ואם

וברש"י). (שם).98)נ. הקפדה זו ואין תמצאנה", "שם
וכן 99) אחד. דין שלשניהם שליחו, עם האיש מדין נלמד

וקבל  צא לשלוחה היא "שאמרה ב: מח, בקידושין מוכח
כסף, של בדינר לי התקדשי לי שאמר מפלוני, קידושי לי
לו" היא מקום מראה . . . זהב של דינר לו ונתן והלך

ז). ס"ק לו סי' לאהע"ז (הגר"א

.·Î,‡È‰ B‡ ‡e‰ „iÓ Ba e¯ÊÁÂ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»¿ƒ»ƒ

¯ea„ È„k CB˙a e¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡100Ì˙¯ÊÁ ÔÈ‡ - ««ƒ∆»¿¿¿≈ƒ≈¬»»»
˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÏk101. ¿«¬≈ƒ¿À∆∆

שבועות 100) (הל' רבי" עליך "שלום לרב: תלמיד שאילת
כ:). בנזיר הסוגיא ע"פ יז א:101)פ"ב, פז, נדרים

ומקדש  ע"ז מעובד חוץ כדיבור, דיבור כדי תוך "והלכה
לא  עושה, שאדם רגיל דבר בכל שם: הר"ן ופירש ומגרש".
ולפיכך  מראש, גמורה בהסכמה אלא עושה הוא דעתו בגמר

חזרה. בהם מועילה לא

.‚ÎÏh·e ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ¯ÊÁÂ ,È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿»««««»»ƒƒ≈
ÈÙa ‡lL dÈ·Ï BÈa BÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,È‡z‰«¿«««ƒ∆ƒ¿≈¿≈»∆…ƒ¿≈

Ì˙Ò ˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰Â ,È‡z‰ ÏËa - ÌÈ„Ú102ÔÎÂ . ≈ƒ»≈«¿««¬≈ƒ¿À∆∆¿»¿≈
È‡z‰ ‰È‰ Ì‡103Ck ¯Á‡ B˙B‡ ‰Ïh·e ,‰M‡‰ ÔÓ ƒ»»«¿«ƒ»ƒ»ƒ¿»««»

,È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰ ,CÎÈÙÏ .È‡z‰ ÏËa - BÈ·e dÈa≈»≈»≈«¿«¿ƒ»«¿«≈«¿«
Ì˙Ò ÒÎÂ104ÏÚa B‡105Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - Ì˙Ò106, ¿»«¿»»«¿»¬≈¿ƒ»≈

È‡z‰ Ïha ‡nL ;È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…ƒ¿«≈«¿«∆»ƒ≈«¿«
ÒkLk B‡ ÏÚaLk107‰ÂMÓ ˙BÁÙa Lc˜Ó‰ ÔÎÂ . ¿∆»«¿∆»«¿≈«¿«≈¿»ƒ»∆
‰ÂÏÓa B‡ ‰Ëe¯t108ÌÈ„Ú ÈÙa Ì˙Ò ÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,109 ¿»¿ƒ¿»¿»«»«¿»ƒ¿≈≈ƒ

CÓÒ BÊ ‰ÏÈÚa ÏÚL ;Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ -110Ô˙B‡ ÏÚ ‡ÏÂ , ¿ƒ»≈∆«¿ƒ»»«¿…«»
ÔÈÏeÒt‰ ÔÈLecw‰111Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁ . «ƒƒ«¿ƒ¬»»ƒ∆≈»»

˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa ‰OBÚ ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OiÓ112, ƒƒ¿»≈«¿≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ«¿
‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ ‰zÚ B„Èa È¯‰Â113. «¬≈¿»«»«¬»¿ƒ«ƒ¿»

צריך 102) אינו התנאי שביטול רבינו וסובר א. עג, כתובות
דעתו  שגילה וכמו בעדים, היו עצמם שהקידושין כל עדים
צריך  אינו אשה לו לקדש הבעל שליח טז: פ"ג, לעיל
הבעל". בשליחות לעדים מקום "שאין בעדים. לעשותו
עצמם  שהקידושין כל קיומו, או התנאי לביטול והואֿהדין

בעדים. כמבואר 103)היו נישואין, לשם לביתו כנסה
ה"א. פ"י, התנאי.104)לקמן אודות כלום דיבר ולא

א.105) עד, והראב"ד 107)מספק.106)כתובות
בעדים. התנאי כביטל הריהו ואז בעדים, שיכניסנה מצריך
להעשות  צריך הבעל שליח שגם הט"ז, פ"ג לעיל וכשיטתו
משנים. פחות אינו שבערוה, דבר כל הכלל: ע"פ בעדים.

בהן.108) מקודשת בעדים 109)שאינה עמה שנתייחד
אלא  עדים בפני לבעול צריך אינו בביאה, המקדש  "שכל
עדי  הן הן יחוד, עדי הן ש"הן ויבעול" בפניהם יתייחד
נראה  וכן הי"ח, פ"י גירושין הל' להלן רבינו (מלשון ביאה"

ה"ה). פ"ג בה.110)למעלה עד,111)לקדשה כתובת
משוה  בפחות מקדש האחרונים: הדינים שבשני ומובן א.
היחוד) (כלומר שהבעילה צריך במלוה, ומקדש פרוטה,
תנאי  על במקדש אבל קידושיו, עיקר שהוא בעדים, תהיה
אזי  כשבעל, תנאו ביטל רק אם כי בעדים, לבעול צריך אין
(מגידֿמשנה). בעדים שהיו הראשונים קידושיו מתקיימים

אבל 112) ודאי, ומקודשת קידושין לשם בעל ודאי הילכך
מספק, מקודשת אלא אינה כשבעל אפילו תנאי על במקדש
ואין  נתקיים שתנאו היה וסבור תנאו, סמך על בעל שמא כי

(מגידֿמשנה). זנות ביאת רבינו 113)ביאתו וכתב
שיתבאר  עד זו, בחזקה ישראל כל "ולעולם בתשובתו:
נמצא  שאםֿכן חזקה, בו אומרים אנו ואין זנות. דרך שנאף
השווה  גט". ממנו צריכה בעדים פנויה עם שזנה מי כל
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במוספנו  וראה הי"ט. פ"י, גירושין הל' לקמן רבינו דברי
בבעילתו  אם מזה, דקדק רוקח' וב'מעשה רבינו'. 'תשובות
שבעל  או נדה, שהיתה כגון אחר, איסור עושה הוא זו
- זו, חזקה בו נאמרה לא בביאה) (שאסור ביוםֿהכיפורים

הכשרים. מישראל זה שאין

ה'תשע"ח  כסלו י"ט חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קוים 1) שלא נתגלה ואם בקידושין תנאים המשך כולל

התנאי.

.‡ÏL ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆∆
L ;L·c ÏL ‡ˆÓÂ ,ÔÈÈÔÈÈ ÏL ‡ˆÓÂ ,L·c Ï2; «ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆«ƒ

‡ˆÓÂ ,·‰Ê ÏL ;·‰Ê ÏL ‡ˆÓÂ ,ÛÒk ÏL ‰Ê ¯È„a¿ƒ»∆∆∆∆¿ƒ¿»∆»»∆»»¿ƒ¿»
ÛÒk ÏL3,ÈÂÏ ;ÈÂÏ ‡ˆÓÂ ,Ô‰k È‡L ˙Ó ÏÚ ; ∆∆∆«¿»∆¬ƒ…≈¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ

‡ˆÓÂ ,¯ÊÓÓ ;¯ÊÓÓ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˙ ;Ô‰k ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»…≈»ƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿≈¿ƒ¿»
Ôa ‡ˆÓÂ ,C¯k Ôa ;C¯k Ôa ‡ˆÓÂ ,¯ÈÚ Ôa ;ÔÈ˙»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆
,¯ÈLÚ ;¯ÈLÚ ‡ˆÓÂ ,ÈÚ È‡L ˙Ó ÏÚ ;¯ÈÚƒ«¿»∆¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ
‡ˆÓÂ ,ıÁ¯nÏ ·B¯˜ È˙ÈaL ˙Ó ÏÚ ;ÈÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»ƒ«¿»∆≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿»
‰ÁÙL ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ;·B¯˜ ‡ˆÓÂ ,˜BÁ¯ ;˜BÁ»̄»¿ƒ¿»»«¿»∆≈ƒƒ¿»

˙Ï„Bb ˙a B‡4,BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,‰ÙB‡ B‡ «∆∆»¿≈«¿»∆≈
BÏ LÈÂ5ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·e ‰M‡ ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ; ¿≈«¿»∆≈ƒƒ»»ƒ¿≈«

Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ el‡ ÏÎa - BÏ LÈÂ ,ÈÏ ÔÈ‡L ˙Ó6 ¿»∆≈ƒ¿≈¿»≈¿»«∆»∆
.ezÚË‰L ‡È‰ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆ƒ¿«

הקידושין.2) אחרי עד הכירה ולא מכוסה שהיה כגון
שהייתה 3) בטבעת קידש אחד מיימוניות": ב"הגהות כתוב

וגם  זהב של שהיא הקידושין עדי בפני שעה באותה נראית
נמצאת  שנה לחצי קרוב כן ואחרי כן, נראתה הצורף בעיני
חסר  ונמצא במנה לי להתקדשי דומה זה הרי - נחושת של
פי  על ואף מקודשת, שאינה נחושת דינר בו נמצא או דינר,
אמרוהו, העדים אלא זהב של שהוא אמר לא עצמו שהמקדש
זה  ומטעם גט. בלי להתירה לא להחמיר יש שלמעשה אלא
פרוטה, שווה הטבעת אם לעדים לשאול החופה תחת "נוהגין
פרוטה". בשווה אלא מקדשה שאינו הכלה שתדע כדי

שערות.4) זהו 5)קולעת גודלת לו יש אם לפעמים כי
תלך  שכינותיה בבתי מצוייה שהיא מתוך הגודלת כי חיסרון,
באופה  הדין וכן רצונה. נגד שהם דברים עליה לספר

אנשים. הרבה אצל לחיסרון.6)שמצוייה בין למעלה בין
"מנעל  שאומרת: מרוצה, אינה אחרים בשבח אפילו כי

בו". חפצה איני רגלי ממידת הגדול

.·Lc˜˙‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :‰¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌlÎ·e¿À»««ƒ∆»¿»¿ƒƒ»»¿ƒ¿«≈
ÔÎÂ ,¯Ó‡L BÓk ¯·c‰ ÔÈ‡Â ÈÚË‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ BÏ««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈«»»¿∆»«¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ dLc˜Ï ‰È‰ ÈaÏa :‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¿ƒƒ»»¿«¿»««ƒ
·laL ÌÈ¯·c‰L ÈÙÏ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - È˙ÚË‰L∆ƒ¿«¿ƒ≈»¿À∆∆¿ƒ∆«¿»ƒ∆«≈

ÌÈ¯·c ÌÈ‡7. ≈»¿»ƒ

הקידושין.7) בשעת בפה לפרש לה היה כי

.‚Ìqa È‡L ˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰8‡ˆÓÂ , ¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»∆¬ƒ«»¿ƒ¿»
ÈÒ¯·e Ìqa9Ô·e ¯ÈÚ Ôa ‡ˆÓÂ ,¯ÈÚ Ôa È‡L ˙Ó ÏÚ ; «»À¿ƒ«¿»∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ∆

ÔBÚÓLÂ ÛÒBÈ BÓL ‡ˆÓÂ ,ÛÒBÈ ÈÓML ˙Ó ÏÚ ;C¯k¿««¿»∆¿ƒ≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿
ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆¬»ƒ»«»«¿»∆≈
ÈÈ‡L ;ÔBÚÓLÂ ÛÒBÈ BÓL ‡ˆÓÂ ,ÛÒBÈ ‡l‡ ÈÓL¿ƒ∆»≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆≈ƒ
,¯ÈÚ Ôa ‡l‡ ÈÈ‡L ;ÈÒ¯·e Ìqa ‡ˆÓÂ ,Ìqa ‡l‡∆»«»¿ƒ¿»«»À¿ƒ∆≈ƒ∆»∆ƒ

.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯ÈÚ Ô·e C¯k Ôa ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿«∆ƒ≈»¿À∆∆

בשמים.8) רע.9)מוכר וריחו עורות מעבד

.„˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
L CÈ¯ˆ ,˙B¯˜Ï Ú„BÈ È‡LÌb¯˙ÈÂ ‰¯Bz‰ ‡¯˜i ∆¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»«»ƒ«¿≈

˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯b‰ ÒBÏ˜‡ Ìeb¯z d˙B‡»«¿À¿¿«≈¿ƒ»«»«¿»
ÌÈ‡È· ‰¯Bz ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‡¯B˜ È‡L∆¬ƒ≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ
,˙BLÏ Ú„BÈ È‡L ˙Ó ÏÚ .‰ÙÈ ˜ec˜„a ÌÈ·e˙Îe¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿»∆¬ƒ≈«ƒ¿
ÏÚ :¯Ó‡ Ì‡Â .‰Ln‰ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««
‰Ln‰ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰‡pz È‡L ˙Ó¿»∆¬ƒ«»»»ƒƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿»

‡¯ÙÒÂ10È¯ÙÒÂ11‡zÙÒB˙Â12‡iÁ Èa¯ ÏL13. ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿∆¿»∆«ƒƒ»

רב.10) וחיברו כהנים, לספרים:11)תורת הלכה מדרשי
ודברים. ענייניה 12)במדבר לבאר למשנה תוספת

קצרה. בלשון ביותר.13)השנויים מוסמכת שהיא

.‰È‡fÚ Ô·k :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - „ÈÓÏz È‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆¬ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿∆««
„Á‡ ¯·c B˙B‡ ÔÈÏ‡BML Ïk ‡l‡ ,‡ÓBÊ Ô·e∆»∆»…∆¬ƒ»»∆»
ÔÈ„nÏnL ,‚Á‰ ˙BÎÏ‰a elÙ‡Â ;B¯ÓB‡Â B„eÓÏ˙a¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ¿∆»∆¿«¿ƒ
eÈ‰iL È„k ,‚ÁÏ CeÓÒ ÌÈlw‰ ÌÈ¯·cÓ ÌÈa¯a Ô˙B‡»»«ƒƒ¿»ƒ««ƒ»∆»¿≈∆ƒ¿
ÔÈ‡ - ÌÎÁ È‡L ˙Ó ÏÚ .Ô‰a ÔÈ‡È˜a ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒƒ»∆«¿»∆¬ƒ»»≈
ÔÈÏ‡BML Ïk ‡l‡ ,ÂÈ¯·ÁÂ ‡·È˜Ú Èa¯k :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«ƒ¬ƒ»«¬≈»∆»…∆¬ƒ

‰ÓÎÁ ¯·c ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡14È‡L ˙Ó ÏÚ .¯ÓB‡Â ¿»»¿«»¿»¿≈«¿»∆¬ƒ
¯ Ôa ¯·‡k :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯Ba‚15·‡BÈÎe16‡l‡ , ƒ≈¿ƒ¿«¿≈∆≈¿»∆»

˙Ó ÏÚ .B˙¯e·‚ ÈtÓ epnÓ ÌÈ‡¯È˙Ó ÂÈ¯·ÁL Ïk…∆¬≈»ƒ¿»¿ƒƒ∆ƒ¿≈¿»«¿»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯k] :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯ÈLÚ È‡L∆¬ƒ»ƒ≈¿ƒ¿«ƒ∆¿»»∆

ÌBÒ¯Á17‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Îe [18ÈaL Ïk ‡l‡ , «¿¿«ƒ∆¿»»∆¬«¿»∆»…∆¿≈
˜Ècˆ È‡L ˙Ó ÏÚ .B¯LÚ ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ B¯ÈÚƒ¿«¿ƒƒ¿≈»¿«¿»∆¬ƒ«ƒ
‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,¯eÓb ÚL¯ elÙ‡ -¬ƒ»»»¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»

BaÏa ‰·eLz ¯‰¯‰19‡L ˙Ó ÏÚ .elÙ‡ - ÚL¯ È ƒ¿≈¿»¿ƒ«¿»∆¬ƒ»»¬ƒ
¯‰¯‰ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»ƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔBÚL ;BaÏa ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒ«»¿ƒ∆¬¬«»ƒ
‰OÚ BaÏa „·ÚÏ ¯‰¯‰iMÓe ,‡e‰ ÏB„b ˙BÏfÓe«»»ƒ∆¿«¿≈«¬…¿ƒ«¬»
OÙz ÔÚÓÏ :·e˙ÎÂ ,ÌÎ··Ï ‰zÙÈ Ôt :¯Ó‡pL ,ÚL»̄»∆∆¡«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿»¿««¿…

.ÌaÏa Ï‡¯OÈ ˙Èa ˙‡∆≈ƒ¿»≈¿ƒ»

בסברא.14) התלוי המלך.15)דבר שאול של צבא שר
המלך.16) דוד של צבא שר צרויה, עשיר 17)בן היה

ספינות  אלף וכנגדן ביבשה עיירות אלף לו הניח ואביו גדול
מעשר 18)בים. מפריש והיה גדול עשיר היה הוא אף

ושנה. שנה בכל עגל אלף עשר שנים ובכל 19)מעדרו
ואין  מקודשת אינה [=רשעים] עדים בפסולי המקדש זאת,
שאומר  כאן רק כי בליבם, תשובה הרהרו שמא חוששים
שמא  לחוש יש צדיק", שאני מנת "על לפנינו: בפירוש
למה  כלום אומרים העדים אין כאשר אבל בליבו, הרהר
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.Â‡È‰L ¯e·Ò È˙ÈÈ‰ :¯Ó‡Â ,‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»«»ƒƒ»∆ƒ
;˙‰k ‡È‰ È¯‰Â ,‰iÂÏ ;‰iÂÏ ‡È‰ È¯‰Â ,˙‰k…∆∆«¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬≈ƒ…∆∆

,‰iÚ- ‰iÚ ‡È‰ È¯‰Â ,‰¯ÈLÚ ;‰¯ÈLÚ ‡È‰ È¯‰Â ¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»
ezÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰20‡È‰ ÔÎÂ . ¬≈¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿≈ƒ

;ÈÂÏ ‡e‰ È¯‰Â ,Ô‰k ‡e‰L È˙ÈÈ‰ ‰¯e·Ò :‰¯Ó‡L∆»¿»¿»»ƒƒ∆…≈«¬≈≈ƒ
È¯‰Â ,ÈÚ ;ÈÚ ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÈLÚ ;Ô‰k ‡e‰ È¯‰Â ,ÈÂÏ≈ƒ«¬≈…≈»ƒ«¬≈»ƒ»ƒ«¬≈
‰ÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÈLÚ ‡e‰»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»

.d˙B‡»

דברים.20) אינם שבלב ודברים עצמו את הטעה הוא אלא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמת 1) שליח לביאה, נמסרו שלא קדושין דין בו נתבארו

בתו  על האב נאמנות סתם, מבנותיו אחת קידש בדרך,
ושליח  כופרת, והיא קידשתיך לאשה האומר בקידושין,
בקידושין, קול השליחות, ביטול לעצמו, האשה שקידש

בהם. והכחשות

.‡ÌeMÓ Ô‰ÈzL ‡OÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈL ÈzL Lc˜Ó‰«¿«≈¿≈»ƒ∆»ƒ»¿≈∆ƒ
˙Á‡k ,‰Â¯Ú2LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙BLc˜Ó ÔÈ‡ - ∆¿»¿««≈»¿À»≈«¿∆ƒ≈

Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡ - ˙Á‡k ˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»¿≈¬»¿««≈««≈∆
˙Lc˜Ó3. ¿À∆∆

לי.2) מקודשות שתיכן הרי כלל 3)שאמר: ב. ג, קידושין
אינו", אחת בבת אפילו - זה אחר בזה שאינו "כל הוא:
בה  שנאמר אשתו, באחות תופסין קידושין ואין והואיל
(=לא  תקח" לא אחותה אל "ואשה יח): יח, (ויקרא
אין  כאחת, כשקידשן אף - סז:) קידושין עי' תקדשנה,

מהן. באחת אף תופסין קידושין

.·ÌÎlk È¯‰ :¯Ó‡Â ,˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL Lcƒ̃≈»ƒ«¿««¿»«¬≈À¿∆
ÈÏ ˙BLc˜Ó4dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL Ô‰a eÈ‰Â , ¿À»ƒ¿»»∆¿≈¬»ƒ»ƒ»

˙Lc˜Ó ÔlkÓ ˙Á‡ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ5¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆≈««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«
Ôlk È¯‰ - ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰‡È·Ï ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡¯‰ :Ô‰Ï»∆»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ¬≈À»

dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡Ó ıeÁ ,BÏ ˙BLc˜Ó6‡ˆBiÎÂ ¿À»≈¬»ƒ»ƒ»¿«≈
,ÈÏ ˙BLc˜Ó ÌÎlk È¯‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a»∆¿≈ƒ»«»∆¬≈À¿∆¿À»ƒ
,‰Â¯Ú ˙Á‡ ‰M‡ B‡ Ì"ekÚ B‡ ‰ÁÙL Ô‰a ‰˙È‰Â¿»¿»»∆ƒ¿»«ƒ»««∆¿»
ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡ B‡ Bza B‡ LÈ‡ ˙L‡ ÔB‚k¿≈∆ƒƒ¬¿«≈»∆≈
ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡¯‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .˙Lc˜Ó ÌlkÓ ˙Á‡««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ
BÏ ˙BLc˜Ó Ôlk È¯‰ - ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰È‰z ‰‡È·Ï7, ¿ƒ»ƒ¿∆¿À∆∆ƒ¬≈À»¿À»

ÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ‰M‡ d˙B‡Ó ıeÁ.da ÔÈ ≈»ƒ»∆≈ƒƒ¿ƒ»

כולן.4) עבור קידושין כסף מהן לאחת נא,5)ונתן קידושין
מקודשות  אינן שהאחיות ידוע והדבר "כולכן" ואמר הואיל א.
בדיבור  כולן כלל שהרי האחרות, על גם הקידושין חלו לא -
הנכריות. את גם קנה לא - האחיות את קנה שלא ומתוך אחד,
לא  נכסי) תקנו זו ובהמה (אתה וחמור אתה "קנה לכך: דוגמא
שניהם  שיתף אחד שבקנין כיון קמג.) (בבאֿבתרא כלום" קנה

קנה. לא הוא אף קנה, לא שהחמור מתוך שאיֿאפשר 6)-
ה"ג. בסמוך כמבואר מהן, אחת על לבוא לא 7)לו כאן

ואלה  לו, הכשרות הנשים את אלא לקדש מתחילה נתכוין
נא:). (קידושין באמירתו נכללו לא לו ראויות שאינן

.‚ÈÏ ˙Lc˜Ó ÌkÓ ˙Á‡ È¯‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿≈¬»¬≈««ƒ∆¿À∆∆ƒ
‰Ëe¯t Ô‰Ï Ô˙Â ,‰Êa8„È ÏÚ ˙Á‡ ‰zÏawL B‡ »∆¿»«»∆¿»∆ƒ¿«»««««

˙Lc˜Ó EÈ˙BaÓ ˙Á‡ :·‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;dz¯·Á¬∆¿»¿≈»≈¿»««ƒ¿∆¿À∆∆
‰ÈLec˜ ·‡‰ Ïa˜Â ,ÈÏ9,epnÓ Ëb ˙BÎÈ¯ˆ Ôlk - ƒ¿ƒ≈»»ƒ∆»À»¿ƒ≈ƒ∆

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â10ÔÈLecw‰L ÈtÓ , ¿»»«««≈∆ƒ¿≈∆«ƒƒ
˙Á‡ ÏÚ ‡B·Ï ¯LÙ‡ È‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ô‰a ÔÈÒÙBz¿ƒ»∆««ƒ∆ƒ∆¿»»«««

Ô‰Ó11. ≈∆

למשנה,8) בפירושו רבינו (לשון יחד לשתיהן שנתן
מ"ז). פ"ב, בתו 9)קידושין קידושי את לקבל זכאי שהאב

הי"א. פ"ג, לעיל כמפורש שתיבגר, ולא 10)עד הואיל
שמא  מהן, אחת אף לישא יכול אינו קידש, מהן איזו פירש

אשתו. באחות פוגע א.)11)הוא נב, א. נא, קידושין
הם  לביאה מסורין שאינן קידושין האומר: רבא, לגבי כאביי
קג"ם  ביע"ל המסומנות מההלכות אחת והיא קידושין.
ואח"כ  תחילה, מבנותיו אחת שידך ואם כאביי. שהלכה
לי", מקודשת "בתך לאב: המשודך אמר קידושין בשעת
שהמשודכת  רבינוֿתם אומר בתך", "פלונית פירש: ולא
לחזור  (לא הקהילות ותקנת חרם עליו שחל כיון מקודשת,
שאין  במקום ואפילו אחרת, ומקדש זו עזב לא משידוכו) בו
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית - הקהילות תקנת בו
'תוספות' ראה אולם מיימוניות', ('הגהות כזב ידברו

סט"ז). לז, סי' אהע"ז ובשו"ע נב. לקידושין

.„CÏ‰Â ,˙ÈBÏt ‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿ƒ¿»«
dLc˜Â12dz·Ï B‡ dn‡Ï BÓˆÚa ÁlLÓ‰ Lc˜Â ,BÏ ¿ƒ¿»¿ƒ≈«¿«≈«¿«¿¿ƒ»¿ƒ»

‰BL‡¯ ‰Lc˜˙ Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,d˙BÁ‡Ï B‡«¬»¿≈»«≈≈∆ƒ¿«¿»ƒ»
ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡Â ,Ëb ˙BÎÈ¯ˆ Ô‰ÈzL -13‰M‡ ÔÎÂ . ¿≈∆¿ƒ≈«¬»»¿≈ƒ»

‰ÎÏ‰Â ,dLc˜Â CÏ‰Â ,dLc˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL∆»¿»»ƒ«¿«¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿»
Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯Á‡Ï dÓˆÚ ‡È‰ ‰Lc˜Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«≈¿≈»«≈≈∆

Ì„B˜14dÏ ÔÈ˙B Ô‰ÈL -15„Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â .Ëb ≈¿≈∆¿ƒ»≈¿ƒ»∆»
ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B16. ≈≈¿∆»≈

"לקדשה".12) התימנים: לקחת 13)בכת"י לו אסור כי
גרושתו. את 14)קרובות ביטלה הרי קדמו, קידושיה שאם

לאחר. מקודשת והיתה שלוחה, רוצה 15)מעשה אם
לאחר. מהאחד,16)להנשא איש אשת עוד אינה כי

עט.). (קידושין לו מותרת וממילא

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ˜BÁ¯a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ¬»ƒ
B‡ ÔaÏ dÓˆÚ ‡È‰ ‰Lc˜Â ,·‡Ï ÁÈÏM‰ dLcƒ̃¿»«»ƒ«»»¿ƒ¿»ƒ«¿»«≈
‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,Ëb ÔÈ˙B Ì‰ÈL - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Á‡Ï»»¿«≈»∆¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ¬»

Ì‰ÈLÏ18. ƒ¿≈∆

הגט.17) לאחר לשני, להנשא גרושת 18)שמותרת שהרי
וגרושת  האב, על אסורה הבן וגרושת הבן, על אסורה האב

ה"א). ביאה איסורי מהל' פ"ב (להלן אחיו על - האח

.Â˙Óe ,‰M‡ ÈÏ Lc˜Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿«≈ƒƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜ ‡Ï Ì‡ Lc˜ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÁÈÏM‰«»ƒ«¿≈≈«ƒƒ≈ƒ…ƒ≈ƒ»
˙BOÚÏ ÁÈÏL ˙˜ÊÁL ,LcwL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿∆¿«∆ƒ≈∆∆¿«»ƒ««¬

B˙eÁÈÏL19BÏ Lc˜ ‰M‡ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .20 ¿ƒ¿ƒ¿≈»«≈ƒ»ƒ≈
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קסג zeyi` zekld - miyp xtq - elqk h"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‰L ˙B·B¯˜ dÏ LiL ‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»¿»ƒ»∆≈»¿∆≈
‰Â¯ÚdnÚ21B‡ Ì‡ B‡ ˙a dÏ LiL ‰M‡ ÔB‚k , ∆¿»ƒ»¿ƒ»∆≈»«≈

dn‡ ‡nL ,BÊ ‡OÈ ¯Ó‡z Ì‡L ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁ‡»¿«≈»∆∆ƒ…«ƒ»∆»ƒ»
‰M‡a ¯zÓe .dza B‡ d˙BÁ‡ B‡ BÁeÏL BÏ Lcƒ̃≈¿¬»ƒ»À»¿ƒ»

el‡ ÔB‚k ˙B·B¯˜ dÏ ÔÈ‡L22ÔB‚k ,‰·B¯˜ dÏ ‰˙È‰ . ∆≈»¿¿≈»¿»»¿»¿
˙L‡ ‰·B¯w‰ ‰˙È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁ‡ B‡ Ì‡≈»¿«≈»∆¿»¿»«¿»≈∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÈÏL ‡e‰ ‰OÚL ‰ÚMa LÈ‡ƒ¿»»∆»»»ƒ«««ƒ
;da ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÈÏM‰ ˙eÓiL Ì„˜ ‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»…∆∆»«»ƒ«¬≈∆À»»
¯Á‡ d˙·B¯˜ ˙‡ ÁÈÏM‰ Lc˜ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ≈«»ƒ«∆¿»»««
‰OÚL ‰ÚMa ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆…»¿»¿»«»»∆»»
‰M‡ ‡l‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,ÁÈÏM‰«»ƒ«¿≈»»∆»ƒ«¿«≈∆»ƒ»

˙eÁÈÏM‰ ˙ÚLa dLc˜Ï ‡e‰ ÏBÎiL23. ∆»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ

יב.).19) (נזיר קידש איזו 20)ובוודאי לו פירש שלא
לקדש. רוצה אוסר 21)אשה זה הרי האשה, את שהמקדש

בנה  ובת בתה אביה, ואם אמה, אם אמה, עריות: שבע עליו
א, ארץ, דרך (מסכת קיימת שהיא בזמן ואחותה בתה ובת

שם.22)א). שהשליח 23)נזיר, להוכיח יש ומכאן שם.
לקדשה  יכול שאינו אע"פ למשלחו קרובתו לקדש יכול
המשלח  שמותר אמרו לא למה כן לא שאם לעצמו,

(מגידֿמשנה). השליח בקרובות

.Ê˙‡ ÁÈÏL Ôlk eOÚÂ ,ÌÈa ‰MÓÁ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¬ƒ»»ƒ¿»À»»ƒ«∆
‰M‡ Ì‰Ï Lc˜Ï Ì‰È·‡24LÈ‡Ï ÌÈa‰ È·‡ ¯Ó‡Â , ¬ƒ∆¿«≈»∆ƒ»¿»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ

„Á‡Ï ˙Lc˜Ó EÈ˙BaÓ ˙Á‡ :˙Ba LÓÁ BÏ LiL∆≈»≈»««ƒ¿∆¿À∆∆¿∆»
ÈaÓ25·‡‰ Ïa˜Â ,26ÔÈLecw‰27Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk - ƒ»«¿ƒ≈»»«ƒƒ»««≈∆

ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÁ‡‰ ÏkÓ ÔÈh‚ ‰MÓÁ ‰ÎÈ¯ˆ28e˙ ¿ƒ»¬ƒ»ƒƒƒ»»«ƒƒ¿À»»¿
‰M‡ Ô‰Ï Lc˜Ï ·‡Ï ˙eL¯29Ïk - Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¿»»¿«≈»∆ƒ»≈∆»≈∆»

ÔÈh‚ ‰Úa¯‡ ‰ÎÈ¯ˆ Ô‰Ó ˙Á‡30„Á‡Ó ‰ˆÈÏÁÂ , ««≈∆¿ƒ»«¿»»ƒƒ«¬ƒ»≈∆»
Ì‰Ó31. ≈∆

אשה 24) ולקדש שליח לעשות הראויים גדולים שהם וכגון
נב.). פירש 25)(קידושין לא והלה בן, איזה פירש ולא

בת. הבנות.26)איזו הבנות 27)אבי עשאוהו לא אפילו
בגרו  לא ועדיין הואיל קידושיהן, לקבל הוא יכול שליח,

הי"א. פ"ג לעיל כמבואר בידו, הבנים.28)ורשותן כל
המקודשת.29) זאת ומי המקדש הוא מי ידוע ואינו
הנשארים.30) האחים המת 31)מארבעת ארוסת שמא

עד  לאחרים להנשא יכולה ואינה ליבום. וזקוקה היא
היא  שמא כי ראויה אינה ולהתייבם נב.) (קידושין שתחלוץ
אחיו  אשת נושא זה ונמצא החיים, האחים לאחד ארוסה

החי.

.Á‡È‰L ,‰¯Ú B‡ ‰pË˜ ˙a BÏ ‰˙È‰L ·‡‰»»∆»¿»«¿«»«¬»∆ƒ
˙¯‚Ba ˙·e ,B˙eL¯a32˙eL¯ ˙¯‚Ba‰ BÏ ‰˙Â , ƒ¿«∆∆¿»¿»«∆∆¿

˙¯‚Ba‰ ÔÈ‡ - „Á‡Ï Ì˙Ò Bza Lc˜Â ,dLc˜Ï¿«¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿∆»≈«∆∆
È˙B‡ ˙OÚL ˙¯‚Ba‰ Èza :¯Ó‡ÈÂ L¯ÙiL „Ú ,ÏÏÎaƒ¿»«∆¿»≈¿…«ƒƒ«∆∆∆»»ƒ

˙Lc˜Ó ˙¯‚Ba‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÁÈÏL33d˙BÁ‡Â) »ƒ«¿ƒ»≈«∆∆¿À∆∆«¬»
.(˙Lc˜Ó¿À∆∆

נערה,32) נקראת חדשים וששה י"ב עד שנה י"ב בת

בוגרת, נקראת ומעלה חדשים הששה גמר יום ומתחילת
ה"ב. פ"ב לעיל אדם 33)כמפורש "אין ב: נא, קידושין

ועושה  הנערה) בתו (קידושי עליו המוטלת מצוה עוזב
וברש"י. ב סד, שם וראה עליו", מוטלת שאינה מצוה

.ËÈzk ÈzL BÏ LiL ÈÓ34ÔlÎÂ ,ÌÈL È˙MÓ ˙Ba ƒ∆≈¿≈ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ¿À»
B˙eL¯a35¯Ó‡ ÔÈLecw‰ ˙ÚL·e ,Ô‰Ó ˙Á‡ Lc˜Â , ƒ¿¿ƒ≈««≈∆ƒ¿««ƒƒ»«

LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏB„b‰ Èza ˙‡ CÏ ÈzLc˜ :ÏÚaÏ«««ƒ«¿ƒ»∆ƒƒ«¿»««ƒ∆≈
˙BÏB„baL ‰ÏB„‚ ‡nL :¯ÓBÏ36‰ÏB„‚ B‡ BÏ Lc˜ «∆»¿»∆«¿ƒ≈¿»

˙BpËwaL37ÔÓ ‰ÏB„‚ ‡È‰L ˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ , ∆«¿«¿«»∆«¿∆ƒ¿»ƒ
˙BpËwaL ‰ÏB„b‰38˙B¯zÓ Ôlk È¯‰ -39ÔÓ ıeÁ «¿»∆«¿«¬≈À»À»ƒ

Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó‰ dc·Ï ‡È‰L ,˙BÏB„baL ‰ÏB„b‰«¿»∆«¿∆ƒ¿«»«¿À∆∆¿≈ƒ
‡nL :¯ÓBÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰pËw‰ Bza Lcƒ̃≈ƒ«¿«»««ƒ∆≈«∆»
‰ÏB„b B‡ ,˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ ˙BpËwaL ‰pË¿̃«»∆«¿«¿«»∆«¿¿»
È¯‰ - ˙BÏB„baL ‰pËw‰ ÔÓ ‰pË˜ ‡È‰L ˙BpËwaL∆«¿«∆ƒ¿«»ƒ«¿«»∆«¿¬≈
dc·Ï ‡È‰Â ,˙BpËwaL ‰pËw‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯zÓ ÔlkÀ»À»ƒ«¿«»∆«¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ˙B·a ÔÈ‡L - ‰ÏB„b‰ Bza ÚÓLnL .˙Lc˜Ó‰«¿À∆∆∆«¿«ƒ«¿»∆≈ƒ¿»
Ô‰a ÔÈ‡L - ‰pËw‰ Bza ÚÓLÓe ,‰pnÓ ‰ÏB„b¿»ƒ∆»«¿«ƒ«¿«»∆≈»∆

‰pnÓ ‰pË˜40. ¿«»ƒ∆»

שלא 35)קבוצות.34) לקדשן ויכול בגרו לא שעדיין
תחילה.36)מדעתן. לו שילדה הראשונה מהאשה

אח"כ.37) לו שילדה השניה לו 38)מאשתו נולדה שהיא
הראשונה. בתה את השניה אשתו שילדה טרם

לאחרים.39) בלשון 40)להנשא לדבר עשוי אדם אין שם.
יוסי). כרבי סד: (קידושין ספק לידי המביאה

.È‡È‰L ¯b·zL Ì„˜ Bza ÏÚ ¯ÓBÏ ·‡‰ ÔÓ‡∆¡»»»««ƒ…∆∆ƒ¿…∆ƒ
Ïk‰ ÏÚ d¯ÒB‡Â ,˙Lc˜Ó41. ¿À∆∆¿¿»««…

ימצא 41) לא שמא כי לקדשה, בידו כלֿכך שאינה ואע"פ
הכתוב  מחמת נאמן זאת בכל - לקדשה שיסכים אדם
באמרו  הזה". לאיש נתתי בתי "את טז): כב, (דברים
קדשה, למי יודעים אנו שאין העולם, לכל אסרה - "לאיש"
הכתוב  ובנערה סד.) (קידושין לזה התירה - "הזה" ובאמרו

מדבר.

.‡ÈÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
„Ú ,Ì„‡ Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»¬≈¬»¿»«»»»«
‰È‰˙Â ,‰ÈzLc˜ ÈBÏÙlL ÈÏ Ú„B :·‡‰ ¯Ó‡iL∆…«»»«ƒ∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ¿∆

„·Ïa Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ42¯Á‡ BÏ Ú„BpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»ƒ∆≈ƒ¿«¿««ƒ∆«««
‰¯‚aL43. ∆»¿»

אדם.42) לכל מותרת תהיה ואז תתגרש ממנו רק כלומר,
"שהפה 43) משום נאמן זאת בכל ברשותו. אינה כבר ואז

אפילו  מועיל זה ונימוק שהתיר", הפה הוא שאסר
האמירה  של דיבור כדי לאחר בא השני כשהדיבור
נאמן  הוא האב, מפי אלא אינו שהאיסור כיון הראשונה,
סותר  האחרון הדיבור אין כי מכאן. לאחר אפילו להתירה
מי  ידע לא שמתחילה יתכן כי הראשון, הדיבור את כלום
פי"ב  גירושין הל' (מגידֿמשנה, לו נודע ועכשיו קידשה,
בסמוך  כמבואר להתירה, נאמן אחר אדם אפילו והרי ה"א)

(מגידֿמשנה). לכך נאמן בעצמו שהאב כלֿשכן –
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.·È„Á‡ ‡·e ,‰ÈzLc˜ ÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡ :·‡‰ ¯Ó‡»«»»≈ƒ≈«¿ƒƒ«¿ƒ»»∆»
ÔÓ‡ - ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â44ÒÎÏ Û‡45, ¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»∆¡»«ƒ¿…

.ÌÈ¯Á‡ ÔÈLec˜ CÈ¯ˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ¬≈ƒ

הוא 44) מתיירא כי שקידשה, האב לפני לומר חצוף שאינו
כסף  קבלתי ממך "לא ויאמר: האב יכחישנו שמא

(קידושין 45)הקידושין". תקפו יצרו שמא אומרים ואין
סג:).

.‚È:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰ÈzLc˜ È‡ :¯ÓB‡ ‰Ê ,ÌÈL e‡a»¿«ƒ∆≈¬ƒƒ«¿ƒ»¿∆≈
Ëb ÔÈ˙B Ô‰ÈL - ‰ÈzLc˜ È‡46„Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â . ¬ƒƒ«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ»∆»

ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B47¯Á‡ ‡a Ck ¯Á‡Â ,dÒk . ≈≈¿∆»≈¿»»¿««»»«≈
BÈ‡Â ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ d¯ÒB‡48. ¿»««¿»

לאחרים.46) להנשא שיצטרך 47)להתירה ואפשר שם.
טען  הראשון שהרי כשיכנסנה, אחרים קידושין לקדשה
העומד  לשני נתקדשה לא באמת ושמא לו, מקודשת שהיא

(רשב"א). עכשיו בהיתר 48)לכנסה שכנסה מאחר כי
עליו. לאסרה נאמן יחידי הבא השני אין החכמים, ובהסכמת
שהתירוה  כיון אלא כנסה, לא עדיין אפילו הרשב"א ולדעת
הראשון, מהיתרה להוציאה נאמן השני אין - לכונסה

א. כג, כתובות והשווה

.„ÈÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡Â ÈzLc˜˙ :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ««¿ƒ
- CÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â „Á‡ ‡·e ,ÈzLc˜ ƒ̇¿««¿ƒ»∆»¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ

epnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ,Ëb ÔzÏ ÔÓ‡49; ∆¡»ƒ≈≈¿ƒ¿∆À∆∆¿»»»ƒ∆
‡È‰Â BÙ˜z B¯ˆÈ ‡nL ,ÒÎÏ ÔÓ‡ BÈ‡ Ï·‡¬»≈∆¡»ƒ¿…∆»ƒ¿¿»¿ƒ

ÏÈb¯z50d¯Èz‰Ï È„k BÏ51. «¿ƒ¿≈¿«ƒ»

לאחר 49) לו תתירנה אם כי שיגרשנה, אחר אפילו
שניהם. מצד והערמה לקנוניא לחוש יש הגירושין,

אחריה.50) ותשדלנו עליו ממנה 51)תחפה מתיירא ואינו
קדשתיה, אני לומר אחר עוד יבוא אם ואפילו שתכחישנו,

וברש"י). סג: (קידושין תכחישנו היא

.ÂË‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLc˜ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…
‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‡e‰ - ÈzLc˜52˙¯zÓ ‡È‰Â , ƒ«¿«ƒ»ƒ¿∆»¿ƒÀ∆∆

ÂÈ·B¯˜a53- CÈzLc˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ . ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿≈…ƒ«¿ƒ
ÂÈ·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰È˙B·B¯˜a ¯zÓ ‡e‰54. À»ƒ¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿»

‡e‰ - Èza ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒƒ
‰ÏB„b ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡55;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ‰ÏB„‚e , »ƒ¿¿»¿»À∆∆ƒ¿»

ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙B·B¯˜a ¯zÓe56ÈzLc˜ . À»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ
‡e‰ - È˙B‡ ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Cza ˙‡∆ƒ≈¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒ
¯zÓe ;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»À»

ÂÈ·B¯˜ ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ì‡‰Â ,Ì‡‰ ˙B·B¯˜a57. ƒ¿»≈¿»≈¬»«¿»

ש"כיון 52) איסור, כחתיכת עליו אותן עשה שבהודאתו
. . . נשים שש מקרובותיה עליו נאסרו אשה, אדם שקידש
אמה  ואם אמה הן: ואלו מותה, לאחר בין אשתו בחיי בין
אשתו  אחות וכן . . . בנה ובת בתה ובת ובתה אביה, ואם
פ"ב, ביאה איסורי (הל' אשתו" שתמות עד עליו ערוה

מכחישתו.53)ה"זֿט). בנו,54)שהיא אביו, אבי אביו,

עליה  שעשאתם מ:), (יבמות אחיו ובן אחיו בנו, ובן בנו
נא). הערה (כנ"ל בהודאתה איסור האם.55)כחתיכת

בתה.56) על נאמנת האם א.57)ואין סה, קידושין

.ÊËÔÈLecw‰ ÔÈÚBhL el‡ ÏÎÂ58ÔÚBh‰ ÔÚËLa , ¿»≈∆¬ƒ«ƒƒ¿∆»««≈
˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈLec˜ ÌL eÈ‰L∆»»ƒƒƒ¿≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆
ÌÈ„Ú ‡Ïa ÔÈLecw‰ eÈ‰L e„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;e˙Ó B‡≈¬»ƒ∆»«ƒƒ¿…≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ -59ÌB˜Ó ÏÎÂ . ≈»ƒƒ¿∆≈«¿¿»»
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ :LÈ‡Ï ‰M‡ ¯Ó‡zL∆…«ƒ»¿ƒƒ«¿«ƒ¿≈…
d¯Èz‰Ï Ëb dÏ ·zÎiL epnÓ ÌÈL˜·Ó - CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿…»≈¿«ƒ»

ÌÚ‰ ¯‡LÏ60„ÒÙ‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ,61dÏ Ô˙ Ì‡Â . ƒ¿»»»∆≈»∆∆¿≈¿ƒ»«»
‰a˙k ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - BÓˆÚÓ Ëb62. ≈≈«¿ƒƒ≈¿À»

היא.58) בין הוא ה"ו.59)בין פ"ד, אם 60)לעיל כי
ע"פ  – העולם לכל להנשא נאסרה הרי גט, תקבל לא

כתובה,61)דבריה. לה לתת יצטרך לא כי ממון, הפסד
הפסד  בזה אין - בקרובותיה יאסר יגרשנה שאם ואע"פ

(מגי  מקרובותיה חוץ לישא יוכל נשים הרבה כי ֿ גדול, ד
רוצה  אינו כי לטעון שיוכל אפשר, אי לכופו אבל משנה)

בקרובותיה. דעתו 62)להאסר גילה כי א. סה, קידושין
 ֿ אלא כתובה לארוסה אין סובר שרבינו ואע"פ שקידשה,
יכול  היאך כן ואם הי"א) פ"י לקמן (ראה לה כתב אםֿכן
אולם  בידה?! כתובתה הרי - קידשה לא שמעולם לטעון
(ראה  שמקדשים קודם כתובה שכותבים במקום ידובר כאן
לא  שאולי מכתובתה הוכחה כל אין כן ואם הכ"ט), לקמן

(מגידֿמשנה). אח"כ הקידושין נתקיימו

.ÊÈdLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
ÁÈÏMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÓˆÚÏ63˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â . ¿«¿¬≈¿À∆∆«»ƒ«¿»«¬

Ôk64È¯·c ¯‡La Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ¯·„ ‰OBÚ‰ ÏÎÂ . ≈¿»»∆»»∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈
ÚL¯ ‡¯˜ - ¯kÓÓe ÁwÓ65. ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»

לקדשה 63) רצה אם אבל בכוונה, קידשה אם ודוקא
צריכה  אינה לי" מקודשת את "הרי ואמר: וטעה למשלחו
('הגהות  קידושין אינם בטעות קידושין כי מהשליח, גט

ס"ט). לה, סי' אהע"ז ושו"ע נח,64)מיימוניות' קידושין
רמאות". מנהג בו שנהג אלא - עשוי שעשה "מה ב:

אחר 65) ובא דקה), (עוגה בחררה המהפך "עני א: נט, שם
הל' השווה חבירו. לחיי שיורד רשע" נקרא - הימנו ונטלה

ה"י. פ"ז, מכירה

.ÁÈ,dLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
‰ÈzLc˜ ÈÓˆÚÏ :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰66:˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â , «»ƒ«≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿»ƒ»∆∆

ÈzLc˜˙ BÁÏML ÔBL‡¯Ï67ÁÈÏM‰ ‰OÚ ‡Ï Ì‡ - »ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ…»»«»ƒ«
ÌÈ„Úa68ÏM‰ È¯‰ -‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ÁÈ69‡È‰Â , ¿≈ƒ¬≈«»ƒ«»ƒ¿∆»¿ƒ

ÁlLÓ‰ È·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‰M‡‰Â ;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ70, À∆∆ƒ¿»¿»ƒ»¬»ƒ¿≈«¿«≈«
‰È˙B·B¯˜a ¯zÓ ÁlLÓ‰Â71ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â ; ¿«¿«≈«À»ƒ¿∆»¿ƒÀ¿««»ƒ«

ÌÈ„Úa72ÔBL‡¯Ï ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -73. ¿≈ƒ¬≈¿À∆∆»ƒ

לקדשך 66) שלחני "פלוני מתחילה: השליח לה שאמר כגון
סתם. קידשה שעה ולאחר אומר:67)בשבילו", הוא

נתכוונתי. למשלח אומרת: והיא נתכוונתי. לעצמי
שליח 68) שעשה "האיש הט"ו: פ"ג, לעיל לשיטתו רבינו
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לעדים  מקום שאין בעדים, לעשותו צריך אין אשה לו לקדש
הדבר". אמיתת להודיע אלא האיש כי 69)בשליחות

איסור  חתיכת עליו ועשאן לו, מקודשת היא הרי לדבריו
הט"ו. לעיל כמבואר נתקדשה 70)בהודאתו, שלדבריה

למשלח.71)לו. קידשה שלא צווח שלוחו שהרי
עדים.72) שני במעמד שליח המשלח והוא 73)שעשאו

זאת  ובכל ה"א) פ"ג, קידושין ('ירושלמי' בקרובותיה אסור
(מגידֿמשנה). בקרובותיה אסור השליח גם

.ËÈÁÏBMÏ Ì‡ ,ÈzLc˜˙ ÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡»¿»≈ƒ««¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«≈«
BÊ È¯‰ - ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ :BÁeÏLÏ B‡ƒ¿ƒ…À¿««»ƒ«¿≈ƒ¬≈

ÈMÏ ˙Lc˜Ó74Ô‰ÈL - BÁeÏL ‡e‰L ˜ÊÁ‰ Ì‡Â , ¿À∆∆«≈ƒ¿ƒÀ¿«∆¿¿≈∆
Ëb ÔÈ˙B75ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B „Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â ;76. ¿ƒ≈¿ƒ»∆»≈≈¿∆»≈

בשעת 74) כאן אינו המשלח וגם עדות, כאן ואין הואיל
שהרי  זו, שליחות על כלֿכך סומכת האשה אין קידושין,

לדבר. עדים ואין בכל, לכפור יכול כאן 75)המשלח
לכפור  יוכל לא המשלח שהרי שליחותו, על דעתה סמכה
היא  הרי יודעת" "איני שאומרת מכיון אלא עדים במקום

לשניהם. קידושין ולדעת 76)בספק שם. 'ירושלמי'
עדים, בלי - אשה לקדש שליח לעשות אפשר אי הראב"ד
השליח  הוחזק מפרש: והוא הט"ו. פ"ג, לעיל כמפורש
- האשה במקום מפורסמת השליחות שהיתה - בעדים
השליח  מחאת שאין בקרובותיה, אסור הראשון אף ולפיכך
שלא  - השליח הוחזק לא מפורסמת. שליחות לבטל מועילה
וצווח  מוחה השליח אם כאן - מפורסמת השליחות היתה
בקרובותיה. מותר והראשון מחאתו מועלת קידשה שלעצמו

.Î,dLc˜Â CÏ‰Â ,dLc˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿«¿»¿»«¿ƒ¿»
da ‰¯ÊÁÂ ˙eÁÈÏM‰ ‰Ïha B˙ÎÈÏ‰ ˙Ú·e77ÔÈ‡Â , ¿≈¬ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»»¿≈

¯Á‡ B‡ ‰¯ÊÁ ÔÈLecw‰ dÏ ÏawL Ì„˜ Ì‡ Úe„È»«ƒ…∆∆ƒ≈»«ƒƒ»¿»««
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÔÈLecw‰78LÈ‡‰ ÔÎÂ . «ƒƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈¿≈»ƒ
Ba ¯ÊÁÂ ÁÈÏL ‰OÚL79. ∆»»»ƒ«¿»«

הדיבור 77) ומבטל השני הדיבור בא כי מועילה, וחזרתה
כמפורש  השליח, בפני שלא ואפילו נט:) (קידושין הראשון

שם. עט.).78)ברש"י (שם גט ב.79)וצריכה עח, שם

.‡ÎBÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÌÈL LÓÁÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰«¿«≈««≈»≈»ƒ¿≈≈«≈
- Lc˜ È˙B‡ :˙¯ÓB‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,Lc˜ Ô‰Ó≈∆ƒ≈¿»««¿««∆∆ƒƒ≈

Ôlk ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡80˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ Ëb Ô˙BÂ ,81, »ƒ¿À»¿≈≈¿»««¿««
‰a˙k ÁÈpÓe82˜lzÒÓe Ô‰ÈÈa ˙Á‡83Lc˜ Ì‡Â . «ƒ«¿À»««≈≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ≈

‰‡È·a84ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÒ˜ -85ÏÎÏ ‰a˙k ÔziL , ¿ƒ»»¿¬»ƒ∆ƒ≈¿À»¿»
˙Á‡Â ˙Á‡86˙Á‡Ï ·˙kL ‰a˙kL Úe„È ¯·c‰Â . ««¿««¿«»»»«∆¿À»∆»«¿««

‡È‰ È‡ :˙¯ÓB‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰„·‡ Ô‰Ó≈∆»¿»¿»««¿««∆∆¬ƒƒ
È˙a˙k ‰„·‡Â ‰a˙k ÈÏ z·˙ÎÂ ÈzLcwL87. ∆ƒ«¿«ƒ¿»«¿»ƒ¿À»¿»¿»¿À»ƒ

מספק.80) עליו אסורות לישא 81)שלכן רוצה אינו אם
כולן. כתובה.82)את לכל 83)סכום לשלם חייב ואינו

מספק. ואחת (רש"י 84)אחת אותה וגינה מעשה בה עשה
קיח:). לקדש 85)ליבמות שלא דבריהם על שעבר על

הכ"א. פ"ג לעיל כמבואר "רבי 86)בביאה ב: קיח, יבמות
גט  שיתן עד עבירה מידי מוציאתו דרך זו אין אומר, עקיבא

ה"ט. פ"ד, גזילה הל' השווה ואחת". אחת לכל וכתובה
מהן 87) לאחת כשכתב אלא יתואר לא זה דין כלומר,

לארוסה  "אין היא: הלכה כלל, כתב לא אם כי כתובה,
נשואה, באשה אבל הי"א. פ"י, לקמן כמבואר כלל" כתובה
לה  לתת חייב סתם, נשאה אלא כתובה לה  כתב לא אפילו

ה"ה. פי"ב, לקמן כמפורש ביתֿדין מתנאי כתובתה

.·ÎÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ‰M‡‰»ƒ»∆»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ
‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ -¬≈¿∆¿«¿À∆∆««ƒ∆≈»¿»»

˜ÊÁ‰ ‡lL ÏB˜ ÏÎÂ .‰¯e¯aÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈc ˙È·a ¿»¿»∆…À¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
BÏ88‡È‰L Ba BÊ ˜ÊÁzL ÏBw‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .¿≈««∆À¿«∆ƒ

˙B¯p‰ e‡¯L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL ÔB‚k ?˙Lc˜Ó¿À∆∆¿∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
˙B˜ÏBc89,ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎ Ì„‡ È·e ,˙BÚvÓ ˙BhÓe , ¿ƒÀ»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

.ÌBi‰ ˙ÈBÏt ‰Lc˜˙ :˙B¯ÓB‡Â dÏ ˙BÁÓO ÌÈLÂ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ¿«¿»¿ƒ«
ÔÈ‡ - ÌBi‰ Lc˜˙z ˙ÈBÏt :˙B¯ÓB‡ Ô˙B‡ eÚÓL»¿»¿¿ƒƒ¿«≈«≈
„Ú ,‰Lc˜˙ ‡ÏÂ Lc˜Ï encÊ ‡nL ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿«¿¿«≈¿…ƒ¿«¿»«

‰Lc˜˙pL eÚÓLiL90:e¯Ó‡Â ÌÈL e‡a Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿¿∆ƒ¿«¿»¿≈ƒ»¿«ƒ¿»¿
‰¯·‰ ÏB˜ eÚÓLÂ ,ÔÈÒe¯‡ ˙ÁÓO BÓk eÈ‡¯91, »ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»«¿¬»»

˙ÈBÏt ‰Lc˜˙pL ÈBÏtÓ ÚÓML ÈBÏtÓ eÚÓLÂ¿»«¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ
‰È„ÓÏ ÌÈ„Ú‰ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆»≈ƒƒ¿ƒ»
d˙B‡ ˜ÈÊÁnL ÏB˜ ‰Ê È¯‰ - e˙Ó B‡ ˙¯Á‡«∆∆≈¬≈∆∆«¬ƒ»

˙Lc˜Ó92. ¿À∆∆

מפלוני,88) שמע פלוני אומרים: "שהרבה ב: פט, גיטין
הים, למדינת שהלכו ופלוני מפלוני שמענו אומרים: והם
ולא  שמענו לא יאמרו: ויחקרו, לביתֿדין יבואו ואילו

שם). (ר"ן בשעת 89)ראינו" נר להדליק היו נוהגים
 ֿ ב"ברור הנר "אור לב:): (סנהדרין שמצינו כמו שמחה,

שם". משתה א.90)חיל" פט, ושאון.91)גיטין המולה 
(92- אחד עד מפי אלא שמעו לא השנים שאלו אע"פ

קול  זה הרי שהלכו, בשנים וגומר מוליך והקול הואיל
- שמע מהיכן "פלוני בגמרא: לפנינו אבל פט.). (גיטין
היינו  הים", למדינת להם והלכו מפלוני, ופלוני מפלוני,
ויהודה  ולוי מיהודה, שמע ושמעון מלוי, שמע שראובן
הקול, את ואישרו ושמעון ראובן באו ולפנינו להם, הלכו
אחד  וכל הם, שנים האחרונים שלפני העדים שגם יוצא
מצטרפין  הם וביחד שנים, מפי ולא אחד, בשם מעיד מהם
מהיכן  "פלוני בגמרא: אחרת גירסא לו היתה ורבינו לשנים.
שבאו  מעידים זה ולפי להם", והלכו ופלוני מפלוני שמע?

שנים. מפי ששמע אחד מפי ששמע אחד על לפנינו

.‚Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na93ÌL ‰˙È‰ ‡lL «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿»»
‡Ï˙Ó‡94eÚÓLÂ ,‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬«¿»¬»ƒ»¿»»¬«¿»¿»¿

‰˜ÊÁ‰ ‡Ï - ‰Lc˜˙pL eÚÓMLk ‡Ï˙Ó‡‰»¬«¿»¿∆»¿∆ƒ¿«¿»…À¿¿»
ÏÚ ‰Lc˜˙ ˙ÈBÏt ?‡Ï˙Ó‡‰ ‡È‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«ƒ»¬«¿»¿ƒƒ¿«¿»«

È‡z95˜ÙÒ ÈLec˜ B‡ ,96ÔÈÏ‡BL ‡l‡ ,‰˜ÊÁ‰ ‡Ï - ¿«ƒ≈»≈…À¿¿»∆»¬ƒ
‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰È¯·c ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,d˙B‡»¿¿ƒ«¿»∆»ƒ¿≈»¿»»

˜ÊÁ ÏB˜ ‡ÏÂ ‰¯e¯a97. ¿»¿…»»

מקודשת.93) הקול 94)שהוחזקה את השובר וטעם משל
התנצלות. לשם תירוץ = פח:) שם לא 95)(רש"י ושמא
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`zeyiקסו zekld - miyp xtq - elqk h"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עמו. ושוברו קול זה והרי התנאי, ידוע 96)נתקיים שלא
היה  קטן שמא או לא. או פרוטה שוה בקידושין היו אם
ספק  הרבים, ברשות קידושיה לה זרק או שקידש. בעת

הכ"ב). פ"ד, (לעיל לה קרובים ספק לו, גיטין 97)קרובים
ב. פח,

.„ÎÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,ÈBÏÙÏ ‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ
‡Ï˙Ó‡ e¯Ó‡98‡e‰L ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯ Ì‡ , »¿¬«¿»ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒ∆

Ôk99;˙Lc˜Ó ˜ÊÁz ‡ÏÂ ,‡Ï˙Ó‡‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ≈¿ƒ«»¬«¿»¿…À¿«¿À∆∆
˙Úa ‡Ï˙Ó‡‰ ‰ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿¿»»¬«¿»¿≈

.‡Ï˙Ó‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈLecw‰ eÚÓLpL∆ƒ¿¿«ƒƒ≈¿ƒ»¬«¿»

לפלונית",98) קידושין זרק "פלוני הקול: יצא שמתחילה
לו". קרובים היו "שהקידושין אמרו: ימים ולאחר

מתחילה 99) שהרי היא, אמת שהאמתלא לדבר שרגלים
קרובים  שנפלו אמרו ואחרֿכך הקידושין, לה שזרק אמרו
רב  וכדעת פט: (שם כזה דבר קורה פעמים כמה והרי לו,

זביד).

.‰Î‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ,˙Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿««∆»»»∆»∆ƒ¿«¿»
ÏÚ :¯Ó‡Â ÂÈ·‡Ï eÏ‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,ÈBÏt ÏL B·Ïƒ¿∆¿ƒ¿««¿«»¬¿»ƒ¿»««
eÎÓÒ ‡ÏÂ .È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ BÏ ‰Lc˜˙ Ck È‡z¿«»ƒ¿«¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¿…»¿
,˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ :e¯Ó‡ ‡l‡ ,ÂÈ¯·c ÏÚ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«¿»»∆»»¿¬≈»≈¿À∆∆

‡Ï˙Ó‡ ÌL ÔÈ‡ el‡Îe100. ¿ƒ≈»¬«¿»

ורק 100) בצדו, אמתלא בלי הקול יצא שמתחלה כיון
דומה  זו אמתלא ואין פט.). (שם האמתלא נשמעה אחרֿכך

הקודמת). הערה (ראה כד בהלכה שלמעלה לזו

.ÂÎÈL ‡·e ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ»≈ƒ
eÈÙa dLc˜Â101Ô‰L ÔBL‡¯ ÈLec˜ ÏÚ ÔÈ˜„Ba - ¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ«ƒ≈ƒ∆≈

˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰¯e¯a ‰È‡¯a ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ :ÏB˜a¿ƒ»≈ƒƒ¿»»¿»∆ƒ¿À∆∆
ÌeÏk ÈL ÈLec˜ ÔÈ‡ - ÔBL‡¯Ï102- Â‡Ï Ì‡Â ; »ƒ≈ƒ≈≈ƒ¿¿ƒ«

ÈM‰ ‡OBÂ ,ÏB˜a ÂÈLecwL ÔBL‡¯ L¯‚Ó¿»≈ƒ∆ƒ»¿¿≈«≈ƒ
,ÔBL‡¯‰ ÒÎÈ ‡Ï - ÈM‰ L¯b Ì‡Â .È‡cÂ ÂÈLecwL∆ƒ»««¿ƒ≈≈«≈ƒ…ƒ¿…»ƒ

ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡nL103¯Á‡ ∆»…¿∆¡ƒ¿»ƒ»≈ƒ««
¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙pL104. ∆ƒ¿»¿»¿«≈

ודאי.101) גט.102)קידושי ממנו צריכה ואינה
לומר:103) שיטעו חששים שאנו הונא. וכרב ב פט, שם

הוא  ועכשיו שני, קידשה תחילה, ראשון שגירשה ידי "על
שם). (רש"י לקמן 104)מחזירה" כמבואר עליו, ואסורה

הי"ב. פי"א, גירושין הל'

.ÊÎÏB˜ ‡ˆÈÂ ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿»»
Ëb ·˙Bk „Á‡ - ¯Á‡Ï ˙Lc˜Ó ‡È‰L B˙BÓk ¯Á‡«≈¿∆ƒ¿À∆∆¿«≈∆»≈≈

ÔB¯Á‡ ÔÈa ÔBL‡¯ ÔÈa ,ÒBk „Á‡Â105. ¿∆»≈≈ƒ≈«¬

לא 105) ברורים, אינם שני קידושי שגם כיון שם. גיטין,
כי  וכו', האירוסין" מן גרושתו "החזיר יאמרו: שמא חששו
אמת  הקולות ששני יאמרו אלאֿאםֿכן זו לטעות יגיעו לא

צ.). שם ('תוספות' החמירו לא וכלֿכך הם,

.ÁÎe‚‰pL ÌB˜Ó106˙BBÏ·Ò ÁÏLÏ107‰Òe¯‡Ï ¿∆»¬ƒ¿…«ƒ¿«¬»

eÏ·e‰L ˙BBÏ·Ò e‡¯L ÌÈ„Ú e‡·e ,Ò¯‡˙zL ¯Á‡««∆ƒ¿»≈»≈ƒ∆»ƒ¿∆¿
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰Lc˜˙ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - dÏ»¿ƒ»∆»ƒ¿«¿»¿ƒ»≈
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÙqÓƒ»≈««ƒ∆…«¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ

ÔÈÒe¯‡‰ Ì„˜ ‡l‡ ˙BBÏ·Ò108Ôlk e‚‰pL ÌB˜Óe . ƒ¿∆»…∆»≈ƒ»∆»¬À»
e‡¯Â ,ÔÈLc˜Ó Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ˙BBÏ·Ò ÁÏLÏƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ»¿««»¿«¿ƒ¿»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙BBÏ·Ò109. ƒ¿≈¿ƒ»

העיר.106) אנשי פ"ד 107)מיעוט למעלה וראה מתנות.
המארסים 108)ה"כ. העיר אנשי למיעוט לחוש עלינו

והרי"ף  חננאל רבינו וכגירסת ג: (קידושין מסבלים ואח"כ
סבלונות  לה ששלח ומכיון כמוהם. נהג זה גם ושמא שם),
אין  כי הרוב, אחר בזה הולכים ואין מקודם. קידשה כבר -
המנהג, מצד אלא העולם, טבע מצד ומחוייב קבוע רוב זו
הזקן  ר"י 'תוספות' וראה שם, (ר"ן להשתנות עשוי והמנהג

שם). הוקדשה.109)לקידושין לא עדיין בוודאי כי

.ËÎd˙a˙k ¯ËL ˜ÊÁ‰110ÈL‡ ˙ˆ˜Ó C¯c Ì‡ : À¿«¿«¿À»»ƒ∆∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈLLBÁ - ÔÈ·˙Bk Ck ¯Á‡Â ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ¿««»¿ƒ¿ƒ

dÏ111:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,¯ÙBÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; »¿««ƒ∆≈»≈≈¿ƒ
·˙ÎÂ ÌÈc˜‰ ‡ˆnL ¯ÙBq‰ ÈtÓ ‡nL112C¯c Ì‡Â ; ∆»ƒ¿≈«≈∆»»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆

- ÔÈLecw‰ Ì„˜ ‰a˙k‰ ÔÈ·˙BkL ÌB˜n‰ ÈL‡ Ïk»«¿≈«»∆¿ƒ«¿À»…∆«ƒƒ
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡113. ≈¿ƒ»

לידה.110) הגיע שלא אע"פ כתובתה שטר ראו
מכיון 111) לאחרים. להנשא רוצה אם גט להצריכה

זה  גם שמא הכתובה, כותבים ואחרֿכך מקדשים שהמיעוט
הכתובה. כתיבת לפני וקידשה כן, לא 112)נהג ועדיין

נ:).113)קידש. (קידושין נתקדשה לא עדיין שבוודאי

.Ï,ÈBÏt ÌBÈa ‰Lc˜˙pL ‰eÈ‡¯ :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿¿ƒ
ÌlkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰eÈ‡¯ ‡Ï :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…¿ƒ»««ƒ∆À»

ÎL[˙ÚË] ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈ ¿≈ƒ¿»≈««¬≈¿À∆∆∆≈«¬«
‰Úˆa Lc˜Ï ÌÚ‰ C¯cL ,‰È‡¯ '‰eÈ‡¯ ‡Ï'114. …¿ƒ»¿»»∆∆∆»»¿«≈¿ƒ¿»

כג.).114) (כתובות ראו ולא שנתקדשה ואפשר

.‡Ï:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,BÊ ‡È‰ ˙Lc˜Ó :„Á‡ „Ú ¯Ó‡»«≈∆»¿À∆∆ƒ¿ƒ∆∆
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÈzLc˜˙ ‡Ï115:¯ÓB‡ „Á‡ . …ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆∆»≈

‡Opz ‡Ï - ˙Lc˜Ó dÈ‡ :¯ÓB‡ „Á‡Â ,˙Lc˜Ó116; ¿À∆∆¿∆»≈≈»¿À∆∆…ƒ»≈
‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰L ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈ƒ∆∆…
‰„ÓÚ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,È‡ ˙Lc˜Ó :‰¯Ó‡ .ÈzLc˜˙ƒ¿««¿ƒ»¿»¿À∆∆¬ƒ¿««¿«»¿»

‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡ :dÓˆÚ ‰Lc˜Â117,‰È¯·„Ï ¿ƒ¿»«¿»ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
È‡L ‰lÁza Èz¯Ó‡ CÎÂ CÎ ÈtÓ :‰¯Ó‡Â¿»¿»ƒ¿≈»»»»«¿ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - LnÓ ‰È¯·„a eÈ‡¯Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿»ƒƒ¿»∆»«»¬≈À∆∆

ÈMÏ118Ô‰a ÔÈ‡Â ‰˙pL B‡ ,‡Ï˙Ó‡ ‰˙ ‡Ï Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ…»¿»¬«¿»∆»¿»¿≈»∆
.˜ÙÒ ÈLec˜ ÈL ÈLec˜Â ,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - LnÓ«»¬≈¬»¿ƒ≈≈ƒƒ≈»≈
Ïk‰ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â ,Ëb dÏ Ô˙B CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»≈¿ƒ¿∆¬»»»¿««…

dÒe¯‡ ‡B·iL „Ú119:‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰ ÔÎÂ . «∆»¬»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ì‡ - È‡ ‰Èet :‰¯Ó‡Â ‰¯ÊÁÂ ,È‡ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¬ƒ¿»¿»¿»¿»¿»¬ƒƒ
BÊ È¯‰ ,LnÓ ‰È¯·„a LÈÂ ‰È¯·„Ï ‡Ï˙Ó‡ ‰˙»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»¿≈ƒ¿»∆»«»¬≈

˙Ó‡120. ∆¡∆∆
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נאמן 115) אינו אחד עד כי סה:), (קידושין לאחרים להנשא
חזקה  - אותו מכחישה שהאשה במקום שנתקדשה, לומר
 ֿ (מגיד להכחישו העד בפני פניה תעיז שלא בידינו היא

שמכיון 116)משנה). נתקדשתי, לא כשאומרת אפילו
את  להכחיש לכפור מעיזה היא לדבריה, המסייע עד שיש

להכחשתה. ערך כל ואין אמרה 117)העד, למה טעם
אני". "מקודשת "מעשה 118)תחילה: א: כב, כתובות

בני  עליה וקפצו בנוי, גדולה שהיתה גדולה אחת באשה
וקידשה  עמדה לימים אני, מקודשת ואמרה: לקדשה, אדם
אמרה: כן? לעשות ראית מה חכמים: לה אמרו עצמה. את
אמרתי: מהוגנים, שאינם אנשים עלי שבאו בתחילה
עמדתי  - מהוגנים אנשים עלי שבאו עכשיו אני, מקודשת

עצמי". את מותרת 119)וקידשתי אינה לו וגם הראשון.
(מגידֿמשנה). ספק קידושי שקידשה השני שיגרשנה עד

(120- עוד נתקדשה שלא ואףֿעלֿפי לשני, להתירה
שם). (כתובות, לו להתקדש להתירה עליה סומכים

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ברכת 1) נישואין, ארוסתו, על ביאה איסור רבינו בו כלל

יום  באיזה הנישואין, ושמחת המשתה ימי כתובה, חתנים,
זמן  וקביעת להנשא אסורה ימים ובאיזה נשאת האשה

הנישואין.

.‡‰Òe¯‡‰2ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡3ÔÓÊ Ïk »¬»¬»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰L4- ÂÈÓÁ ˙È·a B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a‰Â . ∆ƒ¿≈»ƒ»¿«»«¬»¿≈»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ5‰‡È·a dLc˜ Ì‡ elÙ‡Â . «ƒ«««¿«¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»
‰È·‡ ˙È·a ‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡ -6„Ú , »»»∆»ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ»«

d˙B‡ ‡È·iL7B˙Èa CB˙Ï8‰pLÈ¯ÙÈÂ dnÚ „ÁÈ˙ÈÂ9 ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿«≈ƒ»¿«¿ƒ∆»
‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê „eÁÈÂ .BÏ10‡e‰Â ¿ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ»¿À»¿

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡eO ‡¯˜p‰11ÌLÏ B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a‰Â . «ƒ¿»ƒƒ¿»»¿«»«¬»¿≈
dLcwL ¯Á‡ ÔÈ‡eO12da ‰¯ÚiMÓ -13,d‡˜ ƒƒ««∆ƒ¿»ƒ∆«¬∆»¿»»

‰‡eO ˙ÈOÚÂ14¯·c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰ È¯‰Â ,15. ¿«¬≈¿»«¬≈ƒƒ¿¿»»»

למעלה 2) המנויים דברים משלשה באחד לבעלה המקודשת
שם. כמפורש מאורסת, או מקודשת נקראת ה"ב), (פ"א

חכמים.3) את 4)מדברי לנו "ואסר ב: ז, כתובות
בלא  "כלה בהתחלתה: כלה במסכת ושנינו הארוסות".
ברכה" ו"בלא כנדה". לבעלה אסורה חתנים) (ברכת ברכה
החופה, בשעת נאמרות שהברכות לפי חופה, בלי פירושו
רבינו  כתב וכבר ו. הלכה להלן ראה מעכבות, אינן והברכות
אסורה  ברכה, בלא "וכלה במוספנו): (מובאת בתשובתו
בלבד". הדבר לחזק "כנדה" שאמרו וזה מדרבנן, לבעלה

ה"א.5) פ"י, פסחים לשם 6)'ירושלמי' כוונתי אין אם
בלבד, מאורסת אלא אינה ראשונה ביאה ועלֿידי נישואין.
בקידושין  ורבא אביי דעת וכן נישואין. עושה אינה ביאה כי

א. אביה.7)י, בקביעות.8)מבית עמו לדור
לפי 9) לביתו הביאה "אבל הימים, כל בביתו עמו להיות

לבית  שלחה ואח"כ נישואין לשם שלא עליה ובא שעה
נה, סי' לאהע"ז מחוקק' ('חלקת נישואין" אלו אין - אביה

ב.10)ס"א). כה, סוכה נה,11)ראה סי' ובאהע"ז
פשוט  "והמנהג ומסיים: זה, בענין דעות כמה הרמ"א מביא
גבי  על פרוסה יריעה שמכניסים מקום חופה לקרות עכשיו

ואח"כ  . . . ברבים והכלה החתן תחתיה ומכניסים כלונסות,
ובסוטה  צנוע". במקום ביחד ואוכלים לביתם אותם מוליכין
המוזהבת", זהורית - חתנים חופת "מאי אמרו: - ב מט,
עד  זהב טסי קבועים ובה שני, צבועה "טלית רש"י: ומפרש

כיפה". כמין אותה קידושיה 12)שמעמידים על נוסף
נישואין. לשם כעת עליה יבוא ראש 13)מכבר, "המכניס

הערה" מקורה את מלשון מערה, הנקרא הוא בלבד, העטרה
ה"י). פ"א, ביאה איסורי הל' רבינו בלא 14)(לשון אפילו

- ביאה צורך מפני אלא שאינה חופה שאם לחופה. כניסה
ומה  פ"א). לקידושין (ר"ן כלֿשכן לא עצמה ביאה קונה,
תהיה  ביאתו "וכשיגמור ה"ה): (פ"ג, למעלה רבינו שכתב
שם  היו שלא קידושין, של בביאה מדובר שם - מקודשת"
נישואין  של בביאה מדובר וכאן ביאה, אלא אחרים קידושין
לבעלה, "אשה ב: נה, ביבמות אמרו וכך הקידושין. שאחר
ופירש  קיחהֿקיחה". אתיא בהעראה? שנקנית מניין
הואיל  הקידושין. שאחר לביאה שהכוונה שם, ה'אלפסי'
וראה  בה. גומרת שהיא כל ביאה מכבר, קנין בה לו ויש

בביאורנו. ה"ה פ"ג מתה),15)לעיל (אם לירושה
שאשתו  נדריה. להפרת וכן הוא, כהן אם לה ולהטמא
ביבמות  כמבואר וכו' לה מיטמא ואינו יורשה אינו ארוסה

א. י, וקידושין ב כט,

.·˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰tÁÏ ‰Òe¯‡‰ ‰ÒÎpL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿¿»»¬»¿À»¬≈À∆∆
L‡ ‡È‰ È¯‰Â ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï‰¯eÓ‚ Bz »»∆»¿»≈∆ƒ¿∆«¬≈ƒƒ¿¿»

¯·c ÏÎÏ16ŒÛ‡ ,‰‡eO ˙‡¯˜ ‰tÁÏ ÒkzMÓe . ¿»»»ƒ∆ƒ»≈¿À»ƒ¿≈¿»«
‰ÏÚ· ‡lL ÈtŒÏÚ17‰Èe‡¯ ‰È‰zL ,‡e‰Â . «ƒ∆…ƒ¿¬»¿∆ƒ¿∆¿»

‰ÒÎpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰c ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÈÚ·Ïƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿»ƒ»««ƒ∆ƒ¿¿»
‡È‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡eOp‰ e¯Ó‚ ‡Ï - dnÚ „ÁÈ˙Â ‰tÁÏ¿À»¿ƒ¿«≈ƒ»…»¿«ƒƒ«¬≈ƒ

ÔÈ„Ú ‰Òe¯‡k18. «¬»¬«ƒ

לכתוב 16) שצריך אלא ב. ה, בקידושין וכן ב. מח, כתובות
כתובה  ה"ז.לה בסמוך כמבואר לחופה, כניסה קודם

א.17) נו, "הלכך 18)כתובות המסיים: הרי"ף כדעת שם,
סי' אהע"ז בשו"ע ראה זה. על חולקים ויש קונה". אינה
המנהג  "ועכשיו הרמ"א: מסיים שם, ב ובסעיף ס"א. סא
תחילה  לחתן להודיע טוב ומ"מ ממתינים, ואין לדקדק שלא

נדה". שהיא

.‚ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ19Ì„˜ Ô˙Á‰ ˙È·a ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆»»…∆
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a LL Ô‰Â .ÔÈ‡eOp‰«ƒƒ¿≈≈¿»¿≈≈»«»¿»
‰z‡ Ce¯a .B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»≈»»»»«»¿»
,BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿
.„Ú È„Ú ÔÈa epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈«
‰¯˜Ú Ï‚˙Â OÈOz OBO .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»≈»»»»ƒ¿»≈¬»»
ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓOa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»¿»¿«≈«

‰È·a ÔBiˆ20ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯ ÁnOz ÁnO .21, ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ»¬ƒ
,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnOk¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»¿»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ Ô˙Á ÁnOÓ¿«≈«»»¿«»»«»¿»¡…≈∆∆
‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓOÂ ÔBOO ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
‰¯‰Ó .˙eÚ¯Â ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ‰pƒ̄»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈¿≈»
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ÏB˜ ÌÈÏLe¯È ˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿¿»«ƒ
˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ‰ÁÓO ÏB˜ ÔBOO»ƒ¿»»»¿«»ƒ¿¬
Ce¯a .Ì˙È‚Ó ‰zLnÓ ÌÈ¯Úe Ì˙tÁÓ ÌÈ˙Á¬»ƒ≈À»»¿»ƒƒƒ¿≈«¿ƒ»»»

‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á‰ ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡22. «»¿»¿«≈«∆»»ƒ««»

הקידושין,19) קודם שמברכים אירוסין לברכת נוסף
הכ"גֿכד. פ"ג, לעיל התימנים,20)כמבואר ובכת"י

ירושלים. ובונה עמו משמח כת"י 21)הנוסח: בנוסח
"ואהובים". שונצינו: ובדפוס ברכה 22)התימנים, ובסוף

שהברכה  לפי וכלה" חתן "משמח חותם: הוא חמישית,
היא  תפילה אלא חתונה בשמחת עוסקת אינה הקודמת
ימיהם, כל בהצלחה שמחים שיהיו ומברכים שמתפללים
שמשמעה  הכלה עם חתן משמח בה לחתום אין לפיכך
לעולם  שניהם את משמח ה' ברוך אלא באשה, איש שמחת
משבח  הוא האחרונה בברכה ואילו טוב, וכל מזונות בסיפוק
וחדוה, שמחה ע"י באשה איש דיבוק חתונת שברא ה' את
איש  שמחת לשון - הכלה עם חתן משמח בה: חותם לפיכך
בהל' בביאורנו וראה שם). וברש"י ח. (כתובות באשה

הי"א. פ"ב, ברכות

.„C¯·Óe ,ÔÈÈ ÏL ÒBk ‡È·Ó - ÔÈÈ ÌL ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»«ƒ≈ƒ∆«ƒ¿»≈
ÔÈi‰ ÏÚ23‡ˆÓÂ ,ÒBk‰ ÏÚ Ôlk ˙‡ ¯cÒÓe ,‰lÁz «««ƒ¿ƒ»¿«≈∆À»««¿ƒ¿»

‡È·‰Ï e‚‰pL ,˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙BÎ¯a Ú·L C¯·Ó¿»≈∆«¿»¿≈¿∆»¬¿»ƒ
Ò„‰24Ú C¯·Óe ,ÔÈi‰ ÌÚÔÈi‰ ¯Á‡ Ò„‰‰ Ï25¯Á‡Â , ¬«ƒ««ƒ¿»≈««¬«««««ƒ¿««

LM‰ C¯·Ó Ck26. »¿»≈«≈

רש"י:23) פירש מב.). (ברכות לעצמו" ברכה גורם "שהיין
היו  שלא ואע"פ עליו, ומברכים בא הוא מקומות "בכמה
כמו  השכר על מברך יין לו אין ואם לשתייתו", צריכים
לעיל  והשווה במוספנו. המובאת רבינו בתשובת שמבואר

כד. כשנפטר 24)פ"ג, קי.): (שבת מצינו וכן בו. להריח
כל  בשמחה שימעטו לחופה, הדס להביא שלא גזרו רב,
לחופה. הדס להביא רגילים שהיו הרי שנה, אותה

למעלה 25) רבינו כתב [וכן קודם והוא יותר, תדיר שהיין
הי"ד]. ברכות מהל' וההדס 26)פ"ז היין אין אבל

מברכים  והדס יין לו אין ואפילו חתנים, ברכת מעכבים
סב. סי' אהע"ז 'טור' וראה אותה.

.‰ÌÈÏB„‚ ‰¯OÚa ‡l‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â27 ¿≈¿»¿ƒƒ¿«¬√ƒ∆»«¬»»¿ƒ
ÔÈ¯BÁ È·e28ÔÈn‰ ÔÓ Ô˙ÁÂ ,29. ¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

אנשים 27) עשרה "ויקח ב): ד, (רות שנאמר ב: ז, כתובות
קטנים. ולא אנשים העיר". לעבדים 28)מזקני פרט

מז:). בברכות (כמבואר כתובות 29)כנענים ב. כג, מגילה
ב. ח,

.Â„ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·e ‰M‡‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»≈«ƒ¿«¬»ƒ¿…ƒ¿«≈
ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈ‡L ;‡È‰ ‰Òe¯‡ ÔÈ„Ú - B˙È·a dnÚƒ»¿≈¬«ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿«¬»ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡l‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ‰OBÚ30ÒÎÂ Ò¯‡ . »«ƒƒ∆»¿ƒ»¿À»≈≈¿»«
‰‡eO BÊ È¯‰ - ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯a ‡ÏÂ ‰tÁÏ¿À»¿…≈≈ƒ¿«¬»ƒ¬≈¿»

‰¯eÓ‚31ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,32‡ÏÂ . ¿»¿≈¿»≈¬ƒ«««»»ƒ¿…
˙k¯a dÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,¯‰ËzL „Ú ‰c ‡Opzƒ»≈ƒ»«∆ƒ¿«¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿«

¯‰ËzL „Ú ÌÈ˙Á33BÈ‡ - C¯·e ‡OÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ»«¿»»≈≈≈
C¯·Óe ¯ÊBÁ34. ≈¿»≈

(שמברכים 30) שנו וביהודה אביי, "אמר ב: ז, כתובות
אבל  עמה". שמתייחד מפני האירוסין) בבית חתנים ברכת
הרי  חתנים, ברכת לברך אין חופה, דהיינו יחוד, בלי
את  עושות הברכות ואין הנישואין, עושה שהייחוד

ומה 31)הנישואין. הנישואין. את מעכבת הברכה אין כי
לבעלה  אסורה ברכה בלא "כלה כלה): (מסכת שאמרו
בשעת  היא הברכה עיקר כי חופה, בלא הכוונה כנדה"

מברך 32)חופה. קיימת, עשייתה שעדיין מצוה "כל כי
נקרא  זה ועדיין ה"ה) פי"א, ברכות (הל' עשייה" אחר
הוא  אשר הימים כל היא נישואין מצות כי לעשייתן" "עובר

סב). סי' לאהע"ז (ב"ח באשתו במי 33)דבוק שתטבול
ביאה  איסורי (הל' כמעיין שהם בימים או במעיין או מקוה,
ראוי  אין - עמה להתייחד לו שאסור דכיון הט"ז) פי"א,

ביאה. משום שהיא לחופה, שלא 34)שתיכנס אףֿעלֿפי
ה"ב). (למעלה עדיין כארוסה היא והרי הנישואין, גמרו
ובביאורי  בהגהה, ס"א סא סי' אבןֿהעזר בשו"ע ועיין

סק"ז. שם הגר"א

.Ê‰a˙k ·zÎÏ CÈ¯ˆÂ35‰tÁÏ ‰ÒÈk Ì„˜36¯Á‡Â , ¿»ƒƒ¿…¿À»…∆¿ƒ»«À»¿««
BzL‡a ¯zÓ ‰È‰È Ck37¯ÙBq‰ ¯ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â .38. »ƒ¿∆À»¿ƒ¿¿∆»»≈¿««≈

ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰Ïe˙a ‰˙È‰ Ì‡ ?dÏ ·˙Bk ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»≈»ƒ»¿»¿»≈¿ƒ
ÔÈ‡ - ‰ÏeÚa Ì‡Â ;ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡nÓ ˙BÁt dÏ»»ƒ»«ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈
‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .ÌÈ¯È„ ‰‡nÓ ˙BÁt dÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»ƒ≈»ƒ»ƒ¿∆«ƒ¿»

¯kk elÙ‡ ,dÏ ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰a˙k ¯wÚ39·‰Ê ƒ«¿À»¿ƒ»»¿ƒ»¬ƒƒ«»»
ÛÈÒBÓ -40·¯Ï ‡e‰ „Á‡ ¯wÚ‰ ÔÈ„Â ˙ÙÒBz‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ»∆»¿…

,Ì˙Ò ‰a˙k Ba ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿ƒ»»»∆∆¡«¿À»¿»
„Á‡k ˙ÙÒBz‰Â ¯wÚ‰ ‡e‰41ewzL Ì‰ ÌÈÓÎÁÂ . »ƒ»¿«∆∆¿∆»«¬»ƒ≈∆ƒ¿

ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰M‡Ï ‰a˙k¿À»¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»
d‡ÈˆB‰Ï42. ¿ƒ»

יגרשנה.35) אם לה  ליתן שחייב כסף כדי 36)סכום
ה"טֿי. בסמוך כמבואר לביאה, הראויה חופה שתהא

הכתובה,37) טופס ונוסח זנות. בעילתו כתובה, בלי כי
במוספנו: וראה הל"ג. פ"ד, וחליצה יבום בהל' רבינו הביאו

שבזמננו. הכתובה שהרי 38)נוסח ב. קסז, בבאֿבתרא
יוסף'). ('נמוקי הנדוניא בקבלת מרויח וגם קונה הוא

זהב 39) "ככר לט) כה, (שמות מלשון לזהב, עתיק משקל
אותה". יעשה אומרים 40)טהור ואין ב: נד, כתובות

ובלשון  (שם). לו שאין מי את לבייש שלא כדי רשאי, שאינו
יוסיף". - מנה מאה אפילו להוסיף רצה "אם שם: המשנה

אין 41) בביתֿדין כתובתה התובעת לדוגמה: שם. כתובות,
אלא  תבעה לא אם הואֿהדין ה"א). פי"ח, (לקמן מזונות לה

מזונות. לה אין - ב.42)תוספת פב, א. יא, (כתובות
במדינות  הזה "בזמן ס"ג): סו, סי' (אהע"ז הרמ"א והעיר
רבינו  'חרם משום אשה של בעלֿכרחה מגרשים שאין אלה
אין  אבל הכתובה. בכתיבת להקל אפשר היה גרשום',
גמליאל  בן שמעון כרבן פוסקים יש אמנם כן". המנהג
(שמות  הפסוק על מסתמך והוא התורה, מן היא שכתובה
שהתורה  משמע הבתולות", כמוהר ישקול "כסף טז): כב,
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בנוסח  קוראים אנו לזה ובהתאם לבתולה. מוהר קבעה
מאתן  זוזי כסף ליכי "ויהיבנא לבתולה: שכותבים הכתובה
הראויים  זוז מאתים כסף לך (ואתן מדאורייתא" ליכי דחזי
להעיר  וכדאי א. י, לכתובות ב'תוספות' ראה התורה). מן לך
וחליצה, יבום מהל' בפ"ד לרבינו הכתובה בנוסח שגם
מקורות  שבכמה אלא מדאורייתא". ליכי "דחזי כתוב:
כתוב: אחד ובכת"י "מדאורייתא". המילה שם חסרה

מדרבנן. שכתובה כאן כשיטתו וזהו "מדרבנן".

.Á,¯B‰h‰ ÛÒk‰ ÔÓ Ì˙B‡ ewz ‡Ï el‡ ÌÈ¯Ècƒ»ƒ≈…ƒ¿»ƒ«∆∆«»
‰Ú·L ‰È‰L ,ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‰È‰L ÚaËnÓ ‡l‡∆»ƒ«¿≈«∆»»¿»«»ƒ∆»»ƒ¿»

ÚÏÒa ‰È‰iL „Ú ,ÛÒk „Á‡Â ˙LÁ ÌÈ˜ÏÁ43ÈˆÁ ¬»ƒ¿∆¿∆»∆∆«∆ƒ¿∆¿∆«¬ƒ
ÛÒk ÊeÊ44- ‰Ïe˙a ÏL ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ . ∆∆¿ƒ¿»»«ƒƒ»ƒ∆¿»

ÌÈ¯È„ ‰‡Óe ,¯B‰Ë ÛÒk ÏL ÔÈÊeÊ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒƒ∆∆∆»≈»ƒ»ƒ
‰ˆÁÓe ÌÈÊeÊ ¯OÚ ÌÈL - ‰ÏeÚa ÏL45Ïk Ï˜LÓe . ∆¿»¿≈»»ƒ∆¡»ƒ¿«»

˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,˙B¯BÚO ÌÈÚL˙Â LL - ÊeÊ≈¿ƒ¿ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈ·e¯Ú46c‰Â .ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÊeÊ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯È ≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»≈

Ô˙B‡ ÚaËnÓ ‰È‰iL ÔÈa ¯B‰h‰ ÛÒk‰ ÔÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ«∆∆«»≈∆ƒ¿∆ƒ«¿≈«»
.ÌÈÓi‰«»ƒ

דינרים.43) ארבעים דברים 45)טהור.44)שהוא מקור
האמור  כסף "כל יא.): (בקידושין שאמרו מה הוא אלו
מדינה  וכסף מדינה". כסף דבריהם ושל צורי, כסף בתורה
אלא  אינו כתובה חיוב והרי צורי, שבכסף שמינית  הוא

ה"ז. למעלה רבינו שכתב כמו הי"ב,46)מדבריהם פ"א
מעות, שש והדינר דינר, מאה - מקום בכל האמור "מנה

שעורות". ט"ז משקל והמעה

.Ë,‰‡nÓ ‰ÏeÚ·ÏÂ ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙·Ï ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡≈¬ƒƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»
˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa - ˙ÁBt‰ ÏÎÂ47·˙Bk‰ „Á‡ . ¿»«≈¿ƒ»¿ƒ«¿∆»«≈

ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L „Á‡Â ¯ËLa ‰a˙k‰ ˙‡48e˜Â ∆«¿À»ƒ¿»¿∆»∆≈ƒ»»≈ƒ¿»
B„iÓ49‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡Ó B‡ ‰‡Ó dÏ ·iÁ ‡e‰L ƒ»∆«»»≈»»«ƒ¬≈∆
¯zÓ50- d˙a˙k „‚k ÔÈÏËÏhÓ dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . À»¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆¿À»»

·zÎÏ È‡t BÏ ‰È‰iL „Ú ÏÚ·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰51. ¬≈∆À»ƒ¿…«∆ƒ¿∆¿«ƒ¿…

דעתה 47) אין להוציאה, בעיניו קלה שהיא מה כל כי
עליה  יכעס שמחר וחוששת נישואיה, קשר על סומכת
כבעילת  בעילתה - באישותה בטחון שאין ומתוך ויוציאנה,

נו:). (כתובות לה 48)זנות לתת בפניהם שהתחייב
הקונה 49)כתובה. שיתן הזו, הדרך "ועיקר חליפין בקנין

או  החצר חלף זה כלי קנה לו ויאמר שהוא, כל  כלי למקנה
את  המוכר שהגביה כיון וכך, בכך  לי שמכרת . . . היין
המטלטלין  אותן או הקרקע אותה הלוקח קנה וקנהו, הכלי
הנקרא  וזהו . . . הדמים נתן ולא משכן לא שעדיין אע"פ

ה"ה). פ"ה, מכירה הל' רבינו (מדברי כתובות 50)קנין"
יכולים  הקנין סמך ועל עומד, לכתיבה קנין סתם א. נה,
שנית. בו להמלך צריכים ואינם כתובה לכתוב העדים

כי 51) לכתוב, חייב פנאי לו כשיהיה אבל א. ז, כתובות
לכתובתך" אחראין נכסי "כל לה: כותב שיהא תיקנו חכמים
לה  יאמר שלא כדי לכתובתה, מטלטלין לה ייחד ולא -

פב:). (כתובות וצאי כתובתך טלי (לכשיכעס)

.È·˙kL B‡ ,‰a˙k dÏ ·˙k ‡ÏÂ ‰M‡‰ ˙‡ ÒBk‰«≈∆»ƒ»¿…»«»¿À»∆»«

‰a˙k‰ ¯ËL „·‡Â52,dÏÚ·Ï d˙a˙k ‰ÏÁnL B‡ , ¿»«¿««¿À»∆»¬»¿À»»¿«¿»
¯wÚ dÏ ·˙BÎÂ ¯ÊBÁ - d˙a˙k BÏ ‰¯ÎnL B‡∆»¿»¿À»»≈¿≈»ƒ«

‰a˙k53Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,dÓi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿À»ƒ»»¿«¿»¿ƒ∆»¿»»
Ï·‡ .‰a˙k ‡Ïa ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BzL‡ ÌÚ ˙B‰LÏƒ¿ƒƒ¿¬ƒ»»««¿…¿À»¬»

‰‡‰ ˙·BËa ÌÈ¯Á‡Ï d˙a˙k ˙¯ÎBn‰54BÈ‡ - «∆∆¿À»»«¬≈ƒ¿«¬»»≈
‡l‡ ‰a˙k ewz ‡lL ;˙¯Á‡ ‰a˙k dÏ ·zÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…»¿À»«∆∆∆…ƒ¿¿À»∆»
‡ÈˆB‰ Ì‡Â ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL È„k¿≈∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»¿ƒƒ

‰Ê55ÌlLÓ ‰È‰L C¯„k Á˜BlÏ d˙a˙k ÌlLÓ - ∆¿«≈¿À»»«≈«¿∆∆∆»»¿«≈
‰¯ÎÓ ‡Ï Ì‡ dÏ56. »ƒ…»¿»

א.52) נז, מחלה 53)כתובות על מוסב וזה התוספת. ולא
צריך  הכתובה, שטר אבד אם אבל כתובתה. מכרה או
הראשונה  בכתובה הכתוב ככל התוספת, גם לה לכתוב

סק"י). סו סי' שמואל' או 54)('בית הוא ימות אם
בעלה  - היא תמות ואם הכתובה. את הם יגבו יגרשנה,
הכתובה  את למכור יכולה אינה ולכן אבוד. וכספם יורשה,
שכתב  הנאה" "טובת וזוהי מזה, בפחות אלא שוויה לפי

אשתו.55)רבינו. ב.56)את פט, בבאֿקמא

.‡È‰ÒÎ ‡ÏÂ ,‰a˙k dÏ ·˙ÎÂ ,‰M‡‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»¿»«»¿À»¿…ƒ¿¿»
ÔÈ‡L ;‰‡eO dÈ‡Â ,‡È‰ ‰Òe¯‡ ÔÈ„Ú - ‰tÁÏ«À»¬«ƒ¬»ƒ¿≈»¿»∆≈

ÔÈ‡eO ‰OBÚ ‰a˙k‰57‰·Bb - dL¯‚ B‡ ˙Ó Ì‡Â . «¿À»»ƒƒ¿ƒ≈≈¿»»
ÔÈ¯BÁ ÈaÓ d˙a˙k ¯wÚ58,ÏÏk ˙ÙÒBz ‰·Bb dÈ‡Â , ƒ«¿À»»ƒ¿≈ƒ¿≈»»∆∆¿»

dÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰59·˙k ‡ÏÂ ‰M‡ Ò¯‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿…¿»»¬»ƒ≈≈ƒ»¿…»«
dÏ ÔÈ‡ - ‰Òe¯‡ ‡È‰Â dL¯‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k dÏ»¿À»≈≈¿»¿ƒ¬»≈»
„Ú ‰a˙k ¯wÚ dÏ ewz ‡lL ;¯wÚ‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ»ƒ»∆…ƒ¿»ƒ«¿À»«

iL „Ú B‡ ‡OpzL·zÎ60·˙ÎÂ ,Bza ˙‡ Ò¯‡Ó‰Â . ∆ƒ»≈«∆ƒ¿…¿«¿»≈∆ƒ¿»«
dÏ61d˙a˙k - ‰¯Ú ‰˙È‰Lk dL¯‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k »¿À»≈≈¿»¿∆»¿»«¬»¿À»»

‰È·‡Ï62[ÈLÈÏL ˜¯Ùa ‰ÏÚÓÏ] e¯‡aL BÓk ,63. ¿»ƒ»¿∆≈«¿¿«¿»¿∆∆¿ƒƒ

לכנסה".57) עלֿמנת אלא לה כתב "שלא ב: נד, כתובות
כנסה  שלא זמן כל כלום אינה שהכתובה רבינו ומפרש

שם). מנכסיו 58)(רא"ש, ולא ידו, תחת לו שיש מנכסים
(שם, לה משועבדים אינם לה שכתב אחרי ואפילו שמכר,
בין  עיקר (בין זה ואחד זה אחד - גובה "מאימת מג:):
ממשועבדים  טורפת אינה כלומר הנישואין". מן תוספת)

גאון. שרירא רב דעת וכן בן 59)כלל. אלעזר רבי כדעת
משום  אלא חנם ממונו לה כתב שלא נד:): (כתובות עזריה

נה.). שם (רש"י ביאה ֿ 60)חיבת בבא ב. פט, כתובות
א. בֿיח, יז, ב.62)הבעל.61)מציעא מג, כתובות

הי"א.63)

.·È‰È‰È ‰Ïe˙a ‡OBp‰ ÏkL ,ÌÈÓÎÁ ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿¬»ƒ∆»«≈¿»ƒ¿∆
ÌÈÓÈ ˙Ú·L dnÚ ÁÓO64,BzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ BÈ‡ . »≈«ƒ»ƒ¿«»ƒ≈≈ƒ¿«¿

.ÁÓOÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡l‡ ,˜eMa Ô˙BÂ ‡OB ‡ÏÂ¿…≈¿≈«∆»≈¿∆¿»≈«
‰˙È‰ Ì‡Â .ÔBÓÏ‡ ‰È‰L ÔÈa ,¯eÁa ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»≈∆»»«¿¿ƒ»¿»

‰ÏeÚa65ÌÈÓÎÁ ˙wzL .ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¿»≈»ƒ¿»»ƒ∆«»«¬»ƒ
‰ÏeÚa‰ ÌÚ ÁÓO ‰È‰iL ,Ï‡¯OÈ ˙B·Ï ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»≈«ƒ«¿»

a ¯eÁa ÔÈa ,ÌÈÓÈ ‰LÏLÔBÓÏ‡ ÔÈ66. ¿»»ƒ≈»≈«¿

תיקן 64) "משה ה"א): פ"א שם, וב'ירושלמי' ב. ז, כתובות
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המשתה". ימי האירוסין,65)שבעת מן אלמנה אבל
סי' שמואל' ('בית ימים שבעה עמה ישמח - בעולה שאינה

סק"ג). תקנת 66)סד על חכמים "שקדו ב: ז, כתובות
אומרים  ויש ימים". שלשה עמה שמח שיהא ישראל בנות
כל  ברכות שבע שמברכים כיון אלמנה שנשא שבבחור
אינו  - ה"ט) ברכות מהל' פ"ב (למעלה המשתה ימי שבעת
יעסוק  והוא שבעה כל חתנים ברכות לו שיברכו בדין

(מגידֿמשנה). במלאכתו

.‚ÈBÏ LÈ67ÌBÈa ˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL ‡OÏ Ì„‡Ï ≈¿»»ƒ»»ƒ«¿««¿
˙Á‡k ÔlÎÏ ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·Óe ,„Á‡68Ï·‡ . ∆»¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿À»¿««¬»

‰Èe‡¯‰ ‰ÁÓO ˙Á‡ Ïk ÌÚ ÁÓOÏ CÈ¯ˆ - ‰ÁÓOÏ¿ƒ¿»»ƒƒ¿…«ƒ»««ƒ¿»»¿»
ÔÈ‡Â ;‰LÏL - ‰ÏeÚa ÌÚ ,‰Ú·L - ‰Ïe˙a ÌÚ :dÏ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿≈

‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈ·¯ÚÓ69. ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»

כולם 68)רשאי.67) עושים "היו פ"ט: ברכות תוספתא
סב  סי' לאהע"ז (הגר"א לכולם" מברך אחד אחת, מצוה

ו). והטעם 69)ס"ק ח:). קטן (מועד בזו זו של שמחתה
לברך  שלא הורו מיימוניות' וב'הגהות הי"ד. להלן יתבאר
סי' אהע"ז שו"ע וראה רעה. עין משום כאחד חתנים לשני
איבה, משום כאחת חופות שתי לעשות ש"אין ס"א סב
ואדרבה  מזה. נזהרין ואין מחברתה, יותר אחת יכבדו שמא
משום  עשירות חופות עם עניות חופות לעשות מכוונים יש

מצוה".

.„ÈÏBÁ ÌBÈ ÏÎa Ò¯‡Ï ¯zÓ70‰ÚL˙a elÙ‡ , À»¿»≈¿»¬ƒ¿ƒ¿»
·‡a71ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ Ï·‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa , ¿»≈«≈««¿»¬»≈¿ƒ»ƒ

‡B·È ‡nL ‰¯Êb ,˙aLa „Á‡a ‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡Ï…¿∆∆«»¿…¿∆»¿«»¿≈»∆»»
„e¯Ë Ô˙Á‰L ,‰cÚq‰ Ôew˙a ˙aL ÏelÁ È„ÈÏƒ≈ƒ«»¿ƒ«¿À»∆∆»»»

‰cÚqa72‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿À»¿≈»ƒ«∆»ƒ»ƒ»
˙aLa73,ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ „ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â . ¿«»«¬ƒ¿À∆≈≈¿ƒ»ƒ

e¯‡aL BÓk74,‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆≈«¿¿ƒ∆≈¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡Ê ˙‡ Ìb EÏ ‰zÂ ˙‡Ê Ú·L ‡lÓ :¯Ó‡pL75. ∆∆¡««≈¿À«…¿ƒ¿»¿«∆…

.‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa ‰M‡ ‡OÏ ¯zÓ ÌÈÓi‰ ¯‡Le¿»«»ƒÀ»ƒ»ƒ»¿»∆ƒ¿∆
Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔÈ‡eO ˙cÚÒa Á¯ËiL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿«ƒ¿À«ƒƒ¿»»ƒ…∆

ÔÈ‡eOp‰76. «ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

reay `ln xn`py ,dgnya dgny oiaxrn oi`y itl..."
."z`f

נאמרו  במפרשים הנה תורה, מתן מקודם למדין שאין ואף
טעם  בו שיש שבדבר שאמרו יש תירוצים, כמה בזה
- למדים שאין ומה תורה, מתן מקודם גם למדים וסברא,
שלימודים  שכתבו ויש הכתוב. וגזירת טעם בלי מצוה היינו
תורה. מתן מקודם למדים כן מילתא" "גילוי בתורת שהם
ע' תלמודית באנציקלופדיה זה בעניין תירוצים עוד (ועיין

תורה). מתן מקדם למדים אין
(124 cenr d"k zegiyÎihewl itÎlr)

הט"ז).70) יוםֿטוב מהל' פ"ז (למעלה המועד בחול ואפילו
לכתוב  יבוא שמא לקדש, אסור טובים וימים בשבתות אבל

שבת  בהל' רבינו דברי והשווה לז. (ביצה אירוסין שטר
הי"ד). "שלא 71)פכ"ג, ה"א: פ"א, כתובות 'ירושלמי'

בתפילה". אחר אהע"ז 72)יקדמנו ובשו"ע א. ה, כתובות
לישא  המנהג פשט וכן מתירים. "ויש פוסק: ס"ג, סד סי'
שלושה  הנישואין בסעודת שיטרח והוא שבת בערב נשים

הנישואין". קודם אותה,73)ימים קונה הוא שבחופתה
ה"א). פ"א, כתובות (ירושלמי בשבת קנין קונים ואין

ב.74) ח, קטן במועד מהגמרא שם, יוםֿטוב מהל' פ"ז
ש 75) לו נתן שמחה ולא מערבין שאין אחד, בשבוע תיהן

ה'תוספות' וכתבו ה"ז). פ"א, קטן מועד ('ירושלמי' בשמחה
ולא  אחת למצוה פנוי לבו שיהא שצריך - ב ח, קטן במועד
 ֿ חבילות מצוות עושין אין ולפיכך - הימנה עצמו יפנה

זו. לשמחה פנוי לבו יהא וכך - ב.76)חבילות ג, כתובות

.ÂËÈLa ‡l‡ Ba ÔÈ·LBÈ ÌÈÈ„ Èza ÔÈ‡L ÌB˜Ó¿∆≈≈≈ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ
„·Ïa ÈLÈÓÁ·e77Ì‡L ;ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ˙‡O ‰Ïe˙a , «¬ƒƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿ƒƒ∆ƒ

ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÏ ‰˙È‰78ÔÈc ˙È·Ï ÌÈkLÈ ,79‚‰Óe . »¿»«¬«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒƒ¿«
ÁÈ„k ,ÈLÈÓÁa ‰p‡OÈ ‰ÏeÚa‰ ˙‡ ‡OBp‰L ,ÌÈÓÎ¬»ƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆»«¬ƒƒ¿≈

‡ˆBÈÂ ,˙aLÂ ˙aL ·¯ÚÂ ÈLÈÓÁ dnÚ ÁÓO ‰È‰iL∆ƒ¿∆»≈«ƒ»¬ƒƒ¿∆∆«»¿«»¿≈
ÔBL‡¯ ÌBÈ BzÎ‡ÏÓÏ80. ƒ¿«¿ƒ

בימים 77) ועיר עיר בכל יושב ביתֿדין שיהא עזרא כתקנת
מהכפר  מתכנס העם שאז התורה, קריאת בהם שיש אלו

פב.). (בבאֿקמא התורה קריאת לשמוע שלא 78)לעיר
ה"ט. פי"א לקמן כמבואר בתולה, כעסו 79)מצאה בעוד

יתפייס  שמא לחוש יש בינתיים, שהות יש ואם עליו,
עליו  ונאסרה תחתיו זינתה ושמא ויקיימנה דעתו ותתקרר
כי  ראשון, ביום נשאת ואינה ב.) לכתובות רש"י (לשון
טורח  (החתן) שיהא ישראל בנות תקנת על חכמים "שקדו
ושלישי  בשבת ושני בשבת אחד ימים, שלושה בסעודה

(שם). כונסה" וברביעי שמכיון 80)בשבת, ה. שם,
ביום  אלא ברכות שבע מברכים אין אלמנה שנשא שבאלמן
יעזבנה  שמא חששו ה"ט) ברכות מהל' פ"ב (למעלה ראשון

שם). (רש"י למחר למלאכתו ויצא

.ÊËÔÈ‡eOÏ ÏÚa‰ dÚ·˙e ,‰pË˜ Bza ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆ƒ¿«»¿»»«««¿ƒƒ
„Ú ‡Opz ‡lL ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È·‡ ÔÈa ‡È‰ ÔÈa -≈ƒ≈»ƒ»¿ƒ¿«≈∆…ƒ»≈«

ÏÈc‚zL81dÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰¯Ú ‰OÚ˙Â82- ∆«¿ƒ¿≈»∆«¬»¿ƒ»»¿»¿»
ÒBk83Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .84. ≈¿≈»«¬≈

שמא 81) בטענה לעכב יכול אביה שאף ב: נז, כתובות
אביה. לבית ותחזור בבעלה כנסה,82)תמרוד אם כלומר

(ועי' קיימים הנישואין - אביה ושל שלה ההתנגדות אף על
סק"ו). נו סי' מחוקק' קטנה.83)'חלקת בעודה אפילו

אפילו 84) אסור ובקידושין לנישואין. מתנגדים שהם מאחר
רוצה" אני בפלוני ותאמר שתגדיל "עד - רוצים שניהם

הי"ט). פ"ג, ולעיל מא. (קידושין

.ÊÈdÒ¯‡85È¯‰Â ÔÈ‡eOÏ dÚ·˙e ÌÈL ‰nk ‰‰LÂ ≈¿»¿»»«»»ƒ¿»»¿ƒƒ«¬≈
ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B - ‰¯Ú ‡È‰ƒ«¬»¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ

dÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ ‰ÚÈ·z‰86‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰M ‰Ó Ôw˙Ïe «¿ƒ»¿«¿≈∆«¿»¿«≈«∆ƒ¿ƒ»
ÔÈ˙B - ‰¯‚aL ¯Á‡ dÚ·z .‡Opz Ck ¯Á‡Â ,dÏ»¿««»ƒ»≈¿»»««∆»¿»¿ƒ

¯‚a‰ ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ87dLc˜ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»»…∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ¿»
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קעי zeyi` zekld - miyp xtq - elqk 'k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B - ¯‚a‰ ÌBÈa¿«∆∆¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ
Ì‡ ,‰¯‚aL ¯Á‡ dLc˜ .¯‚a‰ ÌBÈ ‡e‰L ,ÔÈLecw‰«ƒƒ∆«∆∆ƒ¿»««∆»¿»ƒ
Ck ¯Á‡Ïe d˙e¯‚·a L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰ÈÏÚ e¯·Ú»¿»∆»¿≈»»…∆¿«¿»¿««»
ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ

‰ÏeÚa‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰ ÔÎÂ .‰ÚÈ·z‰88dÏ ÔÈ˙B - «¿ƒ»¿≈«¿»≈∆«¿»¿ƒ»
‰ÚÈ·z‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL89. ¿ƒƒ«¿ƒ»

קטנה.85) (כתובות 86)כשהיא ותכשיטים במלבושים
תכשיטיה.87)נז:). לה להכין מתחילה שבגרה שמיום
פ"ה,88) כתובות וב'ירושלמי' (שם, הנישואין מן אלמנה

שכבר 89)ה"ג). בתכשיטין הרבה לטרוח צריכה שאינה
א). עמ' שם (רש"י בידה יש

.ÁÈÏÚa‰ dÚ·zMÓ ‰M‡Ï ÔÓÊ ÔÈ˙BpL ÌLk¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ»ƒ∆¿»»«««
ÔÓÊ ÔÈ˙B Ck ,‡Opz Ck ¯Á‡Â dÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ¿«¿≈∆«¿»¿««»ƒ»≈»¿ƒ¿«

BÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ LÈ‡Ï90.B˙B‡ ‰M‡‰ ‰Ú·zMÓ »ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ∆»¿»»ƒ»
¯OÚ ÌÈL Ì‡ :dÏ ÔÈ˙BpL BÓk ?BÏ ÔÈ˙B ‰nÎÂ¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿≈»»
ÌÈLÏL - ÌBÈ ÌÈLÏL Ì‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL - L„Á…∆¿≈»»…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌBÈ91.

וחופה.90) סעודה ואין 91)בצרכי א. נז, כתובות
היא  אם בה, אלא - אלמן או בחור הוא אם בו משגיחין
היא  ואם אלמן. הוא ואפילו חודש, י"ב לה נותנין בתולה
וב'ירושלמי' בחור. הוא ואפילו יום, ל' אלא לו אין בעולה
שהוא: מה לפי זמן לו שנותנים משמע ה"ג, פ"ה כתובות

(מגידֿמשנה). יום ל' - לאלמן חודש, י"ב - לבחור

.ËÈ·iÁ˙ - d‡O ‡ÏÂ LÈ‡Ï e˙pL ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«∆»¿»ƒ¿…¿»»ƒ¿«≈
Òk ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰È˙BBÊÓa92ÔÓf‰ ÚÈb‰ Ì‡Â . ƒ¿∆»««ƒ∆…»«¿ƒƒƒ««¿«

dÏ ‰ÏÚÓ BÈ‡ - ˙aL ·¯Úa B‡ ˙aLa „Á‡a¿∆»¿«»¿∆∆«»≈«¬∆»
ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÌBi‰ B˙B‡a ˙BBÊÓ93ÔÎÂ . ¿¿«ƒ¿≈∆≈»ƒ¿…¿≈

ÔÓf‰ ÚÈb‰Lk ‰c ‰Ò¯tL B‡ ‡È‰ B‡ ‡e‰ ‰ÏÁ Ì‡ƒ»»ƒ∆≈¿»ƒ»¿∆ƒƒ««¿«
‡Op‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L ;˙BBÊÓ dÏ ‰ÏÚÓ BÈ‡ -≈«¬∆»¿∆¬≈≈»¿»¿ƒ»≈
ÏBÎÈ BÈ‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,‡È¯·zL „Ú B‡ ¯‰ËzL „Ú«∆ƒ¿««∆«¿ƒ¿≈≈»

‡È¯·iL „Ú ‰M‡ ‡OÏ94. ƒ»ƒ»«∆«¿ƒ

א.92) נז, הי"ד.93)כתובות לעיל כתובות 94)כמבואר
אינה  - אונס מחמת הוא הנישואין שעיכוב זמן שכל א. ב,

משלו. אוכלת

ה'תשע"ח  כסלו כ' שישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
וגרושה,1) אלמנה בתולה, כתובת היא כמה רבינו בו ביאר

ושוטה, חרשת סומא אילונית, בוגרת, עץ, ומוכת בעולה,
בתולים  טענת וגיורת, גר נשים, שנשאו וקטן שוטה וחרש

פתוח. פתח או

.‡B‡ ‰L¯b˙pL B‡ ‰ÓÏ‡˙pL ‰Ïe˙a ‡OBp‰«≈¿»∆ƒ¿«¿¿»∆ƒ¿»¿»
B‡ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ Ì‡ .‰ˆÏÁ∆¿¿»ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

d˙a˙k - ‰ˆÏÁ2- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ Ì‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ∆¿¿»¿À»»»«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
‰ÏeÚ·k ‡È‰ È¯‰ ˙‡OpMnL ,‰‡Ó d˙a˙k3ÔÎÂ . ¿À»»≈»∆ƒ∆ƒ»¬≈ƒƒ¿»¿≈

˙¯¯ÁLÓ ‰Ïe˙a ‡OBp‰4Ì‡ :‰Èe·L B‡ ˙¯Bi‚ B‡ «≈¿»¿À¿∆∆ƒ∆¿»ƒ
˙ÈcÙÂ ˙È˙ek‰ ‰¯ib˙Â ‰ÁÙM‰ ‰¯¯ÁzLƒ¿«¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿≈
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓ ˙B˙eÁt Ô‰Â ‰Èe·M‰«¿»¿≈¿ƒ«»»ƒ¿∆»

ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k5ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙Ba eÈ‰ Ì‡Â , ¿À»»»«ƒ¿ƒ»¿»»ƒ¿
.‰‡Ó Ô˙a˙k - ‰ÏÚÓÂ „Á‡∆»»«¿»¿À»»≈»

השני.2) נסתרה 3)מהבעל שלא עדים יש אפילו
מייד. בעלה ומת לחופה שנכנסה או הראשון עם (נתייחדה)

ושוחררה.4) כנענית שפחה נבעלו,5)שהייתה שאפילו
הבתולות. כשאר בתולות להיות שיחזרו סופן

.·‰‡Ó ‰a˙k el‡Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈¿À»≈»
‰‡eOp‰ ˙˜ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ ?˙BÏe˙a Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ¿∆¿««¿»
‰Èe·M‰Â ˙È˙ek‰Â ‰ÁÙM‰ ˙˜ÊÁÂ ,ÏÚazL∆ƒ»≈¿∆¿««ƒ¿»¿«ƒ¿«¿»

ÏÚazL6,eÏÚ· ‡Ï ÔÈa eÏÚ· ÔÈa ‰‡Ó el‡Ï ewz , ∆ƒ»≈ƒ¿¿≈≈»≈ƒ¿¬≈…ƒ¿¬
.¯·c ÏÎÏ ˙BÏeÚ·k Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿¿»»»

ונבעלות 6) הן הפקר בחזקת לביאה שראויות כיוון
בשבייתה. והשבוייה בנכריותן

.‚ıÚ ˙kÓ7˙Ó ÏÚ ˙‡O elÙ‡ .‰‡Ó d˙a˙k - À«≈¿À»»≈»¬ƒƒ»«¿»
d˙a˙k - ıÚ ˙kÓ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÓÏL ‰Ïe˙a ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¿ƒ¿»À«≈¿À»»

ÏÚ·pL ‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ .‰‡Ó,‰ ≈»¿«»ƒ«»»ƒ¿«»∆ƒ¿¬»
dÙBÒ ;ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k - ÏB„b Ì„‡ ‰ÈÏÚ ‡a elÙ‡¬ƒ»»∆»»»»¿À»»»«ƒ»
‡aL ‰ÏB„b ÔÎÂ .˙BÏe˙a‰ ¯‡Lk ‰Ïe˙a ¯ÊÁzL∆«¬…¿»ƒ¿»«¿¿≈¿»∆»
d˙a˙k - ‰hÓÏe ÌÈL ÚLz ÔaÓ ÔË˜ ‰ÈÏÚ»∆»»»ƒ∆≈«»ƒ¿«»¿À»»
ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;ÏÏk ‰ÏÚ· ‡Ï el‡k ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ…ƒ¿¬»¿»∆ƒ«∆≈«
ÔÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt ,‰‡Èa B˙‡Èa - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»ƒ»ƒ»»ƒ∆≈

.‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»

בתוליה.7) והלכו עץ אותה והכה שנפלה

.„˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‡ÓBÒ B‡ ˙¯‚Ba ‡È‰L ‰Ïe˙a8- ¿»∆ƒ∆∆»«¿ƒ
Ô‰Ï ewz ‡Ï ‰ËBM‰Â ˙L¯Á‰ Ï·‡ .ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k¿À»»»«ƒ¬»«≈∆∆¿«»…ƒ¿»∆
;ÏÏk ÔÈ‡eO dÏ ewz ‡Ï - ‰ËBM‰ .‰a˙k¿À»«»…ƒ¿»ƒƒ¿»
- Ì‰È¯·cÓ ÔÈ‡eO dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙L¯Á‰Â¿«≈∆∆««ƒ∆≈»ƒƒƒƒ¿≈∆
.d˙B‡ ˙‡OlÓ eÚnÈ ‡lL È„k ,‰a˙k dÏ ewz ‡Ï…ƒ¿»¿À»¿≈∆…ƒ»¿ƒ»≈»
È‡z ‡ÏÂ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ Ck ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ÌLÎe¿≈∆≈»¿À»»≈»¿¿…¿«

‰a˙k È‡zÓ9‰Áwt˙Â ˙L¯Á‰ Òk Ì‡Â .10LÈ - ƒ¿»≈¿À»¿ƒ»««≈∆∆¿ƒ¿«¿»≈
‰a˙k dÏ11.‰‡Ó d˙a˙Îe ,‰a˙k È‡˙e »¿À»¿»≈¿À»¿À»»≈»

לא 8) אבל איילונית, לשם נשאה ומתחילה בה, שידע וכגון
כתובה. לה אין איילונית שהיא בה רפואה 9)הכיר כגון

נשבית. אם פדיונה ולדבר.10)או לשמוע שחזרה
בעלה 11) עם תשב שאיך שנתפקחה, אחר לקיימה רוצה אם

כתובה. בלא - דעת בת והיא -

.‰- ‰Ó ‰‡Ó Ô‰Ï ·˙ÎÂ ‰ËBL B‡ ˙L¯Á ‡O»»≈∆∆»¿»«»∆≈»»∆
ÂÈÒÎ ˜Èf‰Ï ‰ˆ¯L ÈtÓ ,˙Ói˜ Ô˙a˙k12. ¿À»»«∆∆ƒ¿≈∆»»¿«ƒ¿»»

כתב 12) הוא הרי כתובה חכמים לה תקנו שלא פי על אף
קיים. תנאו - מנכסיו נזוק ולהיות להפסיד ורצה הואיל לה,

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ˜t ÌÈL e‡OpL ‰ËBL B‡ L¯Á≈≈∆∆»¿»ƒƒ¿««ƒ
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‰tzLÂ L¯Á‰ Áwt˙pL13Ì‰ÈLÏ ÔÈ‡ - ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆≈ƒ¿≈∆
Ô‰Ï LÈ - e‡È¯·‰L ¯Á‡ ÔÓi˜Ï eˆ¯ .ÌeÏk Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ≈»∆
e‡ÈO‰L Ì‰ ÔÈc ˙Èa Ì‡Â .‰‡Ó Ô˙a˙Îe ,‰a˙k¿À»¿À»»≈»¿ƒ≈ƒ≈∆ƒƒ
‰Ó Ïk ˙ÏËB - ÂÈÒÎ ÏÚ d˙a˙k dÏ e·˙ÎÂ L¯Á‰«≈≈¿»¿»¿À»»«¿»»∆∆»«

·˙kMÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ‰ËBM‰ Ï·‡ .ÔÈc ˙Èa dÏ e ∆»¿»≈ƒ¬»«∆≈≈ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙wz ÔÈ‡L ÈtÓe .ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆≈«»«¬»ƒ
ewz ‡Ï ÔËw‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡eO BÏ ewz ‡Ï ,Ba ˙„ÓBÚ∆∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«»»…ƒ¿
ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‡B·Ï BÙBÒÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eO ÌÈÓÎÁ BÏ¬»ƒƒƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ‰pË˜Ï ÔÈ‡eO ewz ‰Ó ÈtÓe .ÔÈ¯eÓb¿ƒƒ¿≈»ƒ¿ƒƒƒ¿«»¿««ƒ
e‚‰È ‡lL È„k ?ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‰‡a ‡È‰L∆ƒ»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¬

¯˜Ù‰ ‚‰Ó da14ÔËw‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡Â .15„Ú »ƒ¿«∆¿≈¿≈«ƒƒ∆«»»«
ÔÈÓÈÒ ‡È·‰L ÌÈÚ„BÈÂ B˙B‡ ÔÈ˜„BaL16. ∆¿ƒ¿¿ƒ∆≈ƒƒ»ƒ

דעתו.13) שישמרנה 14)נצטללה מי אין תינשא לא אם
בזנות. הפקר מנהג בה זנות.15)וינהגו כביאת שזוהי

למעלה.16) המפורשים בגרות סימני

.Ê„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa elÙ‡ ,ÔË˜17‡OpL , »»¬ƒ∆≈«»ƒ¿∆»∆»»
‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - ‰M‡18¯Á‡ dÓi˜Â ÏÈc‚‰ Ì‡Â . ƒ»≈»¿À»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»««

ÏÈc‚‰L19‡e‰ ¯ib˙pL ¯b ÔÎÂ .‰a˙k ¯wÚ dÏ LÈ - ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ«¿À»¿≈≈∆ƒ¿«≈
dÓi˜ Ôk ˙Ó ÏÚL ,‰Ó d˙a˙k - BzL‡Â20. ¿ƒ¿¿À»»»∆∆«¿»≈ƒ¿»

ביאה.17) שיביא 18)שביאתו עד כלום קטן קניין "שאין
שערות". כשהגדיל.19)שתי עליה כתובתה 20)ובא

היא. בעולה עכשיו שהרי - מנה

.Á˙ÚË dÏ LÈ - ÌÈ˙‡Ó d˙a˙kL ‰Ïe˙a Ïk»¿»∆¿À»»»«ƒ≈»«¬«
ÌÈÏe˙a21‰‡Ó d˙a˙kL ÏÎÂ ;22dÏ ewz ‡lL B‡ , ¿ƒ¿…∆¿À»»≈»∆…ƒ¿»

‰a˙k ÌÈÓÎÁ23ÌÈÏe˙a ˙ÚË dÏ ÔÈ‡ -24„ÁÈ˙n‰Â . ¬»ƒ¿À»≈»«¬«¿ƒ¿«ƒ¿«≈
ÌÈÏe˙a ˙ÚË dÏ ÔÈ‡ - ÔÈ‡eO Ì„˜ B˙Òe¯‡ ÌÚ25. ƒ¬»…∆ƒƒ≈»«¬«¿ƒ

כתובתה.21) כל הפסידה בתולה מצאתיה לא טען שאם
לא 22) שעדיין פי על שאף הנישואין מן אלמנה כגון

כבעולה. היא הרי - הראשון בעלה עם כגון 23)נתייחדה
כתובה. להן כתב והוא ושוטה טענת 24)חרשת שאין

(=מאתיים  דין בית תנאי שהוא ממה להפסידה אלא בתולים
כלל. טענה לו אין להן כתב עצמו שהוא במה אבל לבתולה)

ושכח.25) עליה בא שמא

.Ë‰M‡ ‡OpL ‰Ê ?ÌÈÏe˙a ˙ÚË ‡È‰ ‰Óe«ƒ«¬«¿ƒ∆∆»»ƒ»
‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯ÓB‡Â ÔÚBËÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰L d˙˜ÊÁL∆∆¿»»∆ƒ¿»¿≈¿≈…¿»ƒ»

Ïe˙aÌÈÓc - „Á‡‰ :‰Ïe˙·Ï Ô‰ ÔÈÓÈÒ ÈLe .‰ ¿»¿≈ƒ»ƒ≈ƒ¿»»∆»»ƒ
- ÈM‰Â .‰BL‡¯ ‰‡Èa ÛBÒa ‰pnÓ ÔÈ˙˙BML∆¿ƒƒ∆»¿ƒ»ƒ»¿«≈ƒ

LÈÓLz ˙ÚLa ‰BL‡¯ ‰‡È·a da ‡ˆÓiL ˜Ác‰26. «…«∆ƒ¿»»¿ƒ»ƒ»ƒ¿««¿ƒ

אבל 26) כתובתה. להפסידה כדי] רק [=היא הטענה וכל
ספיקות  שני כאן שיש כהן אשת אינה אם מותרת לבעלה
לאחר  נבעלה אם ואפילו הקידושין לפני נבעלה שמא

באונס. שמא - הקידושין

.ÈÔÚËÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙kL ‰Ïe˙a‰ ˙‡ ‡OBp‰«≈∆«¿»∆¿À»»»«ƒ¿»«
Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…¿»ƒ»¿»¬ƒ»ƒ
ÈzÏÙpL ÈtÓ ,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡Ï ,‡e‰ ˙Ó‡ :‰¯Ó‡»¿»¡∆…¿»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»«¿ƒ

,˙Ó‡ BÊ È¯‰ - ÈÏe˙a eÎÏ‰Â Ú˜¯˜ B‡ ıÚ Èk‰Â¿ƒ«ƒ≈«¿«¿»¿¿«¬≈∆¡∆∆
‰ÓÏ d˙a˙k ¯ÊÁ˙Â27ÔÚBË ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿«¬…¿À»»¿»∆««ƒ∆≈

ÌeÏk CÏ ÔÈ‡Â CÈÏÚ ‡a LÈ‡ ‡nL :¯ÓB‡Â28ÔÈ‡ - ¿≈∆»ƒ»»«ƒ¿≈»¿≈
B˙ÚËa ÔÈÁÈbLÓ29‡a ‡lL Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ . «¿ƒƒ¿«¬»¿≈¿«¬ƒ¿»∆…»

BÏ È‡cÂ ¯·c‰ ÔÈ‡L ,LÈ‡ ‰ÈÏÚ30. »∆»ƒ∆≈«»»««

מנה.27) כתובתה עץ מוכת ונמצאת בתולה בחזקת קידשה
טעות.28) מקחה בעולה וודאי,29)נמצאת - טענתה כי

ספק, - עדיף.וטענתו ברי ושמא אינו 30)וברי כלומר,
בחרם  ולומר סתם להחרים יכול אבל מספק, להשביעה יכול

בו. חייב שאיני ממון ממני שמוציא מי יהיה

.‡È,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡lL ,¯Ó‡ ˙Ó‡ :‡È‰ ‰¯Ó‡»¿»ƒ¡∆»«∆…¿»«ƒ¿»
BÏ ÈzÒ¯‡˙pL ¯Á‡ Ò‡a ÈÏÚ ‡a LÈ‡Â31BÊ È¯‰ - ¿ƒ»»«¿…∆««∆ƒ¿»«¿ƒ¬≈

ÔÚË Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk ÌÈ˙‡Ó d˙a˙Îe ,˙Ó‡∆¡∆∆¿À»»»«ƒ¿∆»¿»¿ƒ»«
ÁwÓ ÈÁwÓe zÒ‡ CÈzÒ¯‡ ‡lL „Ú ‡nL :¯Ó‡Â¿»«∆»«∆…≈«¿ƒ∆¡«¿¿ƒ»ƒƒ«

˙eÚË32‰Ê È¯‰ - CBˆ¯a zÏÚ· CÈzÒ¯‡L ¯Á‡ B‡ , »««∆≈«¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬≈∆
ÔBÓÓ È·iÁÏ È„k ¯˜L ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯ÁÓ«¬ƒ¿»«ƒ∆≈∆∆¿≈¿«¿≈ƒ»

Ba ·iÁ ÈÈ‡L33. ∆≈ƒ«»

גרם 31) ומזלך נתארסתי בתולה שהרי מאתיים וכתובתי
כלום.32)שנתקלקלתי. לך להשביעה 33)ואין אבל

וגם  שמא, - טוען והוא וודאי, - טוענת היא כי יכול אינו
בתולה  שהרי לה, המסייעת הגוף חזקת אשה לכל יש
כן  ואחרי נתארסה ובתולה חזקתה על ונעמידנה נולדה

נאנסה.

.·È:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÚË»«¿»«…¿»ƒ»¿»¿ƒ∆∆
d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - ‰Ïe˙a È‡ ÔÈ„ÚÂ ÈÏÚ ‡a ‡Ï34B‡ , …»»««¬«ƒ¬ƒ¿»¿ƒ»

ÌÈ„Ú ÈÙa ÏÚB·e ¯ÊBÁ35‰Ïe˙·e ÈÏÚ ‡a :‰¯Ó‡ . ≈≈ƒ¿≈≈ƒ»¿»»»«¿»
ÔÈÏ‡BL - ÔÚBË ‡e‰ ¯˜LÂ ,˙BÏe˙a‰ ÏÎk È‡ˆÓ¿»«ƒ¿»«¿¿∆∆≈¬ƒ
z¯Ó‡L „Ú ¯·c‰ ‰È‰ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡¿¿ƒ∆»»«»»«∆»«¿»
Ìc dÏ È˙‡ˆÓ ‡lL ÈtÓ :¯Ó‡ Ì‡ ?‰Ïe˙a dÈ‡L∆≈»¿»ƒ»«ƒ¿≈∆…»»ƒ»»
‡Ï ,ÏÏk Ìc Ì‰Ï ÔÈ‡ ‡nL ,dzÁtLÓa ÔÈ˜„Ba -¿ƒ¿ƒ¿«¿»∆»≈»∆»¿»…
È¯‰ - Ôk Ôlk e‡ˆÓ Ì‡ .ÌÈÏe˙a Ìc ‡ÏÂ ‰c Ìc«ƒ»¿…«¿ƒƒƒ¿¿À»≈¬≈
ÔÈ˜„Ba - Ôk dzÁtLÓ ˙Ba e‡ˆÓ ‡Ï ;d˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿»»…ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ
˙ÈÁeÏÁÏ LaiL da LÈ ÏB„‚ ÈÏÁ ‡nL ,d˙B‡»∆»…ƒ»≈»∆ƒ≈«¿ƒ
ÔÈ·ÈË¯Ó .·Ú¯a ˙ÈpÚ˙Ó ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒ∆»¿»ƒ¿«≈»»»«¿ƒƒ

d˙B‡36,‡È¯·zL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜LÓe d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe »«¬ƒƒ»«¿ƒ»«∆«¿ƒ
Ì‡Â .Â‡Ï Ì‡ Ì„ ‡ÈˆBz Ì‡ ‰‡¯Â ,˙ÈL ÏÚa˙Â¿ƒ»≈≈ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ«¿ƒ
˙ÚË BÊ È¯‰ - Ba ‡ˆBik ‡ÏÂ ·Ú¯ ‡ÏÂ ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡≈»…ƒ¿…»»¿…«≈¬≈«¬«
- LÈÓLz ˙Úa ˜Á„ ‡ˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌÈÏe˙a¿ƒ¿««ƒ∆»»…«¿≈«¿ƒ
‰Ïe˙a ÏkL ;ÌÈÏe˙a Ô‡k ÔÈ‡ ,Ì„ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»»»≈»¿ƒ∆»¿»
ÔÈa ‰¯Ú ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa - Ìc dÏ LÈ≈»»≈¿«»≈¿»≈«¬»≈
:¯Ó‡ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,ÈÏÁ‰ ÈtÓ ‡l‡ - ˙¯‚Ba∆∆∆»ƒ¿≈«…ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«
- È˙‡ˆÓ Áe˙t Á˙t ‡l‡ ,˜Ác È˙‡ˆÓ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»»ƒ…«∆»∆«»«»»ƒ
·¯L ;‡È‰ ˙¯‚Ba ‡nL ,‰È˙BL ÏÚ ÔÈÏ‡BL¬ƒ«¿∆»∆»∆∆ƒ∆…
È¯‰L ,‰a¯‰ Ba ÔÈLÈb¯nL ˜Ác Ô‰Ï ÔÈ‡ ˙B¯‚Ba‰«¿≈»∆…«∆«¿ƒƒ«¿≈∆¬≈
‰¯‚a ‡Ï Ì‡Â .‰ÈÏe˙a eÏÎÂ ‰È¯·È‡ et¯˙Â ‰Ï„‚»¿»¿ƒ¿«≈»∆»¿»¿∆»¿ƒ…»¿»
˙Áa dzÏÚa B‡ ‰˙Èh‰ ‡nL :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»¿««
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‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ?˜Á„a zLb¯‰ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…ƒ¿«¿»¿…«ƒ»«…ƒ∆»
ÎÏ ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÊ È¯‰ - ‰È‰ Áe˙t Á˙t È‡cÂÏ ««∆«»«»»¬≈«¬«¿ƒ¿»

‰‡È¯a ÔÈa ,‰¯Ú ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa ,‰¯‚a ‡lL ‰Ïe˙a¿»∆…»¿»≈¿«»≈«¬»≈¿ƒ»
.‡e‰ Ìe˙Ò dÁ˙t - ‰Ïe˙a ‰¯Ú ÏkL ;‰ÏBÁ ÔÈa≈»∆»«¬»¿»ƒ¿»»
,Áe˙t Á˙t ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ - Ìc‰ ‡ˆiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»»«»ƒ»»∆«»«

.ÌÈÏe˙a Ô‡k ÔÈ‡≈»¿ƒ

אחת 34) שפחות שתי לי הביאו רבי בר גמליאל רבן "אמר
בעולה  יין, של חבית פי על הושיבן בעולה, ואחת בתולה
נודף, ריחה אין - בתולה יין) ריח מריחים (מפיה נודף ריחה
זכה  לך לו: אמר נודף, ריחה היה ולא הושיבה זו אף

מפה 35)במקחך". לה ומכינים עדים בפני מתייחד שרק
בפניהם  ממש לבעול אבל הביאה. שאחר דמים טיפי לראות

למרחץ.36)אסור. אותה מכניסים

.‚È˙ÚË dÏ ÔÈ‡ ˙¯‚Ba‰L ,e¯B‰L ÌÈB‡b LÈ≈¿ƒ∆∆«∆∆≈»«¬«
È‡Â .Áe˙t Á˙t ˙ÚË dÏ LÈÂ ÌÈÓc‡¯Ób‰ C¯c Ô »ƒ¿≈»«¬«∆«»«¿≈∆∆«¿»»

¯·Îe .Ì‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰ ˙eÚËÂ ,‰Ê ¯·„ ‰‡¯Ó«¿∆»»∆¿»»»«À¿»∆»∆¿»
¯·c‰L È˙‡ˆÓe ,ÌÈBÓ„˜Â ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ ÏÚ Èz˜„a»«¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ»»ƒ∆«»»
.„·Ïa ÌÈÓc ˙ÚË ‡l‡ ˙¯‚BaÏ ÔÈ‡L ,e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿∆≈«∆∆∆»«¬«»ƒƒ¿«

.„ÈÌ‰Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ¯wÚ ewzL Ì‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈∆ƒ¿ƒ«¿À»»ƒ»¿≈
‰M‡‰Â ÌÈÏe˙a ˙ÚË ÔÚBh‰ ÏkL ,e¯Ó‡Â eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ¿»¿∆»«≈«¬«¿ƒ¿»ƒ»

ÔÓ‡ - B˙B‡ ˙LÁÎÓ37ÏÚ ‡Ï ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚÂ , «¿∆∆∆¡»¿»∆»¿»ƒ¿»»…«
‰cÚÒa Á¯BË Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁL ;LÈ‡‰»ƒ∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»

d„ÈÒÙÓe38.Ï·‡ B˙ÁÓO CÙB‰Â , «¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈∆

כתובתה.37) אותה 38)להפסידה שונא היה "שאם
סעודתו  ומפסיד וכונסה בסעודה טורח היה לא מתחילה
טרח  לא אילו מזה משמע תחילה". מגרשה היה אלא חינם
(הממון  ממון חזקת לו שיש פי על ואף נאמן. אינו בסעודה
נולדה. בתולה שהרי עדיפא, גופה חזקת אך אצלו), נמצא

.ÂËÌ‡ ?ÌÈÏe˙a ˙ÚË ÔÚËÏ BÏ LÈ È˙Ó „ÚÂ¿«»«≈ƒ¿…«¬«¿ƒƒ
„iÓ - ‰¯zÒ39¯Á‡Ï elÙ‡ - ‰¯zÒ ‡Ï Ì‡Â , ƒ¿¿»ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿»¬ƒ¿««

.ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ

שנתייחד 39) מכיוון כי זמן, לאחר לטעון יכול אינו אבל
ודאי  עכשיו עד ששתק ומכיוון אותה בעל בוודאי איתה
ומעליל  כועס הוא עכשיו ורק שתק ולפיכך בתולה מצאה

עליה.

.ÊË‡e‰L ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ∆
¯wÚ d„ÈÒÙ‰Ï - BzL‡ ezLÈÁÎ‰ Ì‡ ÔÓ‡∆¡»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ«

‰a˙k‰40dÏ LÈ - ˙ÙÒBz‰ Ï·‡ ,41Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «¿À»¬»«∆∆≈»∆»ƒ≈
BÏ ˙„B‰L B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰L ‰¯e¯a ‰È‡¯a Ú„B«ƒ¿»»¿»∆»¿»¿»∆»

ezÚË‰Â Ò¯‡˙zL Ì„˜ ‰ÏeÚa ‡È‰L42CÎÈÙÏ .43LÈ ∆ƒ¿»…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒ»≈
ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaL‰Ï BÏ44ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k , ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

dÏ ÔÈ‡Â .˙ÙÒBz‰ ‰a‚z Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿««»ƒ¿∆«∆∆¿≈»
¯wÚ „ÈÒÙz Ck ¯Á‡Â ‰Ïe˙a d‡ˆÓ ‡lL BÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆…¿»»¿»¿««»«¿ƒƒ«

ÊÁL ,‰a˙k‰cÚÒa Á¯BË Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ ¿À»∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»

‰ÈÏÚ ÔÚhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï dÏ LÈÂ ;d„ÈÒÙÓe«¿ƒ»¿≈»¿«¬ƒ¿»«ƒ∆»«»∆»
.¯˜L∆∆

נאמן.40) שיהיה אמרו והם חכמים תקנת שהוא
הוא 41) והרי מרצונו שנתחייב אלא תקנה מחמת שאינה

בלי  חיובם את להפקיע יכולים שאינם החייבים כשאר
ברורה. ונמצאת 42)ראייה בתולה בחזקת שכינסה וכל

טעות. מקח זה הרי גבייתה 43)בעולה כוח וכל הואיל
זו. תוספת לה שכתב השטר מחמת חפץ 44)הוא באחיזת

קדוש.

.ÊÈ¯wÚ ‰„ÈÒÙ‰L ¯Á‡ dÓi˜Ï ‰ˆ¯L È¯‰¬≈∆»»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ»ƒ«
‰a˙k‰45Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,‰‡Ó dÏ ·˙BÎÂ ¯ÊBÁ - «¿À»≈¿≈»≈»¿ƒ∆»¿»»

BÓk ,‰a˙k ‡Ïa ˙Á‡ ‰ÚL BzL‡ ÌÚ ˙B‰LÏƒ¿ƒƒ¿»»««¿…¿À»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

אשת 45) אם כגון כשירצה אפילו לקיימה לו שאסור ויש
עליו. נאסרה בעולה שמצאה טוען ובעלה היא כהן

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ושזכאי 1) לאשתו האיש שחייב דברים עשרה רבינו בו כלל

הקטנים, ובנותיו בניו מזונות ידיה, ומעשה מזונותיה בה,
היא. שנדרה או אשתו את הדיר הים, למדינת הבעל הלך

.‡,‰ÏeÚa ÔÈa ‰Ïe˙a ÔÈa - ‰M‡ Ì„‡ ‡OBpLk¿∆≈»»ƒ»≈¿»≈¿»
˙¯Bib‰ ˙Á‡Â Ï‡¯OÈ ˙a ˙Á‡ ,‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa≈¿»≈¿«»«««ƒ¿»≈¿«««ƒ∆

˙¯¯ÁLÓ‰ B‡2‰kÊÈÂ ,ÌÈ¯·„ ‰¯OÚa dÏ ·iÁ˙È - «¿À¿∆∆ƒ¿«≈»«¬»»¿»ƒ¿ƒ¿∆
.ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a¿«¿»»¿»ƒ

שחרור 2) לשם ומשהטבילוה שחררה, שרבה כנענית שפחה
כישראלית. היא הרי

.·:Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰Ó ‰LÏL - ‰¯OÚ‰Â¿»¬»»¿»≈∆ƒ«»¿≈≈
‰È˙BBÊÓ el‡ - d¯‡L .d˙BÚÂ ,d˙eÒk ,d¯‡L3. ¿≈»¿»¿»»¿≈»≈¿∆»

d˙BÚ .BÚÓLÓk - d˙eÒk4Ïk C¯„k ‰ÈÏÚ ‡B·Ï - ¿»¿«¿»»»»»∆»¿∆∆»
ı¯‡‰5ÔÈc ˙Èa È‡z ÔlÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ú·M‰Â . »»∆¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À»¿»≈≈ƒ

Ì‰6‰a˙k ¯wÚ - Ì‰Ó „Á‡‰ .7Ì‰ - ¯‡M‰Â , ≈»∆»≈∆ƒ«¿À»¿«¿»≈
‰a˙k È‡z ÔÈ‡¯˜p‰8Ì‡ d˙‡t¯Ï :Ô‰ el‡Â , «ƒ¿»ƒ¿»≈¿À»¿≈≈¿«…»ƒ

‰˙ÏÁ9˙ÈaL Ì‡ d˙BcÙÏÂ ,10‰˙Ó Ì‡ d¯·˜Ï ,11, »¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿≈¿»¿»ƒ≈»
ÂÈÒÎ ÔÓ ˙Bf ˙BÈ‰ÏÂ12B˙BÓ ¯Á‡ B˙È·a ˙·LBÈÂ ¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿∆∆¿≈««

d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk13˙BBf epnÓ ‰È˙Ba ˙BÈ‰ÏÂ , »¿««¿¿»¿ƒ¿¿∆»ƒ∆ƒ
‰Ò¯‡˙zL „Ú B˙BÓ È¯Á‡ ÂÈÒÎpÓ14‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ , ƒ¿»»«¬≈«∆ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»∆»

‰M¯Èa Ì˜ÏÁ ÏÚ ¯˙BÈ d˙a˙k ÔÈL¯BÈ epnÓ ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒƒ∆¿ƒ¿À»»≈«∆¿»«¿À»
Ì‰ÈÁ‡ ÌÚL15. ∆ƒ¬≈∆

אכלו 3) "ואשר ג): ג, (מיכה אומר הוא וכן ב. מז, כתובות
עמי". "עת"4)שאר מלת דודים", "עת לשון - עונתה

כא, לשמות (אבןֿעזרא "ענת" שרשה: כלומר נו"ן, בחסרו
עבריה 5)י). באמה שנאמר הם, התורה מן אלה כל

ולמעלה  יגרע", לא ועונתה כסותה "שארה י): כא, (שמות
ואמרו  לה". יעשה הבנות "כמשפט ט): (שם, נאמר מזה
הבנות, במשפט למדנו מה "וכי משפטים: פ' במכילתא
עבריה  מאמה כלומר, למד", ונמצא ללמד בא זה הרי אלא
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הוא  דברים שלשה באלה ישראל בנות כל שמשפט למדנו
רסב). ל"ת לרבינו, המצוות' 'ספר (ראה כמשפטה

בכל 6) האשה תזכה סתם, אשה הנושא שכל שתיקנו
כמבואר  כתובה, שום לה כתב שלא אע"פ דלהלן, הדברים

ה"ה. לבתולה.7)בסמוך - ומאתים לבעולה, – מנה
התנה 8) שביתֿדין ומתוך הכתובה. בשטר הנכתבים חיובים

כאילו  קיים תקפם יהיה הכתובה בשטר נרשמו לא שאפילו
כתובה. תנאי כך משום נקראים - נא,9)נכתבו כתובות

ב.11)שם.10)א. מו, ב.12)שם נב, שם.13)שם
ונדוניתה 15)שם.14) כתובתה אשה, נשא "כיצד , שם.

אחרת  אשה נשא ואח"כ בחייו, ומתה בן וילדה (דינר), אלף
ואח"כ  בחייו, ומתה בן וילדה מאתים ונדונייתה כתובתה
אלף  יורש הראשונה מן בנו אלפיים, והניח הוא מת
שבכתובת  מאתיים יורש השניה מן ובנו אמו, שבכתובת
הראשונה  בן ביד נמצא בשוה, אותו יורשים - והשאר אמו,
- (מאתים מאות" שש השניה בן וביד מאות, וארבע אלף
רבינו  מלשון הירושה) חלק - מאות וארבע כתובה, כסף

ה"ב. פי"ט, לקמן

.‚,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ìlk - Ô‰a ‰ÎBfL ‰Úa¯‡‰Â¿»«¿»»∆∆»∆À»ƒƒ¿≈¿ƒ
BlL ‰È„È ‰OÚÓ ˙BÈ‰Ï :Ô‰ el‡Â16˙BÈ‰ÏÂ , ¿≈≈ƒ¿«¬≈»∆»∆¿ƒ¿

BlL d˙‡ÈˆÓ17‰ÈÒÎ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ‰È‰iLÂ , ¿ƒ»»∆¿∆ƒ¿∆≈»≈¿»∆»
‰ÈiÁa18‰pL¯ÈÈ - ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,19Ì„B˜ ‡e‰Â , ¿«∆»¿ƒ≈»¿«»ƒ»∆»¿≈

‰M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ20. ¿»»»«¿À»

כמנהג 16) הכל לו? עושה היא "ומה ב: מז, כתובות
רוקמת" - לרקום אורגת, - לארוג שדרכן מקום המדינה.

ה"א). פכ"א, (לקמן ב.17)וכו' סה, כתובות
מו:).18) (כתובות ה"ז פכ"ב לקמן פג,19)מבואר שם

ה"ח.20)ב. פ"א, נחלות הל' והשווה לאביה, אפילו

.„‰M‡‰ È„È ‰OÚÓ eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«¬≈¿≈»ƒ»
‰È˙BBÊÓ „‚k21˙B¯t ˙ÏÈÎ‡ „‚k - dBÈ„Ùe , ¿∆∆¿∆»ƒ¿»¿∆∆¬ƒ«≈

CÎÈÙÏ .d˙a˙ÎÏ B˙M¯È „‚k - d˙¯e·˜e ,‰ÈÒÎ22, ¿»∆»¿»»¿∆∆¿À»ƒ¿À»»¿ƒ»
ÔÈÚÓBL - ‰OBÚ ÈÈ‡Â ˙Bf ÈÈ‡ :‰M‡‰ ‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»»ƒ»≈ƒƒ∆¿≈ƒ»¿ƒ

d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â ,dÏ23ÈÈ‡ :ÏÚa‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »¿≈ƒ»¬»ƒ»««««≈ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - CÈ„È ‰OÚnÓ ÌeÏk ÏËB ÈÈ‡Â CÊ»»¿≈ƒ≈¿ƒ«¬≈»«ƒ≈¿ƒ

‰È˙BBÊÓa ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e˜tÒÈ ‡Ï ‡nL ,BÏ24. ∆»…¿«¿»«¬≈»∆»ƒ¿∆»
BÊ ‰wz ÈtÓe25‰a˙k‰ È‡zÓ ˙BBÊn‰ e·LÁÈ26. ƒ¿≈«»»≈»¿«¿ƒ¿»≈«¿À»

מעשה 21) לו לתת עליה מזונות, לה מעלה והוא הואיל
נח:). (כתובות איבה עליה לו תהיה שלא הואיל 22)ידיה

לה  תיקנו בתחילה שהרי לטובתה, הוא התקנה ועיקר
איבה. משום ידיה מעשה לו נתנו ואחרֿכך מזונות

חכמים,23) בתקנת אפשי אי האומר "כל א: פג, שם
ואי  אני מעונגת לכך, צריכה איני "אני כלומר: לו" שומעים
אומנות  לי יש או מזונות, לי אמצא מלאכה, לעשות אפשי

שם). (רש"י מזונותי" כדי על יתר ב.24)יקרה ע, שם
יכול  הבעל שאין וקבורתה, פדיונה לענין והואֿהדין
פירותיה  על לוותר הסכים אפילו מחיובו להשתמט

מזונותיה.25)וירושתה. כנגד ידיה מעשה של
ה"ב.26) לעיל כמבואר תורה, מדין הוא שעיקרה אע"פ

.‰¯ËLa e·zÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈««ƒ∆…ƒ¿¿ƒ¿«
- Ì˙Ò ‡O ‡l‡ ‰a˙k e·˙k ‡Ï elÙ‡Â ,‰a˙k‰«¿À»«¬ƒ…»¿¿À»∆»»»¿»
‰˙ÎÊÂ ,BlL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a ‰ÎÊ ,d‡OpL ÔÂÈk≈»∆¿»»»»¿«¿»»¿»ƒ∆¿»¿»

L¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,dlL ÌÈ¯·„ ‰¯OÚa ‰M‡‰27. »ƒ»«¬»»¿»ƒ∆»¿≈»¿ƒƒ¿»≈

לפרטיהם 27) מפורשים הדברים אלו וכל א. נא, כתובות
כג. פרק סוף עד מכאן הבאים, בפרקים

.ÂÌÈ¯·c‰ ÔÓ „Á‡a ·iÁ˙È ‡lL ÏÚa‰ ‰˙‰ƒ¿»«««∆…ƒ¿«≈¿∆»ƒ«¿»ƒ
ÏÚa‰ ‰kÊÈ ‡lL ‰M‡‰ ˙˙‰L B‡ ,Ô‰a ·iÁ ‡e‰L∆«»»∆∆ƒ¿»»ƒ»∆…ƒ¿∆«««

Ìi˜ È‡z‰ - Ì‰a ‰ÎBÊ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ „Á‡a28; ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆∆»∆«¿««»
ÏÎÂ ,Ô‰a ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ ıeÁƒ¿»¿»ƒ∆≈«¿«ƒ»∆¿»
¯wÚÂ ,d˙BÚ :Ô‰ el‡Â .ÏËa B‡z - Ô‰ÈÏÚ ‰˙n‰««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈≈»»¿ƒ«

.d˙M¯ÈÂ ,d˙a˙k¿À»»ƒÀ»»

יט:):28) (קידושין התורה מן שהם וכסות במזונות אפילו
ניתן  ממון קיים", תנאו - שבממון בדבר אומר, יהודה "רבי

(רש"י). למחילה

.Ê- ‰BÚ ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰ ÌÚ ‰˙‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»»»»
‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È¯‰L ;d˙BÚa ·iÁÂ ,ÏËa B‡z¿»»≈¿«»¿»»∆¬≈ƒ¿»««

ÔBÓÓ È‡z BÈ‡Â ,‰¯Bza ·e˙kM29. ∆»«»¿≈¿«»

(רש"י 29) למחילה ניתן אינו הגוף וצער הגוף, צער אלא
ה"י. פ"ו לעיל וראה שם),

.ÁdÏ ·˙kL B‡ ,‰a˙k ¯wÚÓ ˙ÁÙÏ dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»ƒ¿…≈ƒ«¿À»∆»«»
‰Ïa˜˙pL BÏ ‰·˙ÎÂ ,‰a˙k ¯wÚ ‰‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ≈»ƒ«¿À»¿»¿»∆ƒ¿«¿»

‰Ïa˜˙ ‡Ï ‡È‰Â ,CÎÂ Ck Ô‰Ó30ÏkL ;ÏË· B‡z - ≈∆»»»¿ƒ…ƒ¿«¿»¿»»≈∆»
È¯‰ - ‰‡nÓ ‰ÓÏ‡Ïe ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙·Ï ˙ÁBt‰«≈«¿»ƒ»«ƒ¿«¿»»ƒ≈»¬≈

˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa31. ¿ƒ»¿ƒ«¿

כך.30) על שובר לו וכתבה לו נד,31)שמחלה כתובות
בעיניו  קלה תהא שלא כדי כתובה לה תיקנו חכמים כי ב.
להוציאה, בעיניו קלה הרי כתובתה שנפחתה וכל להוציאה,
עליה  יכעס למחר שהרי זנות, ביאת היא בעילתו וממילא
זנות  היא שבעילתו ומתוך יציבה. אישות כאן ואין ויוציאנה,
גרידא. שבממון" "דבר ולא איסור' ל'דבר הופך זה הרי -
כשרוצה  זה וכל (לחםֿמשנה). להתנות יכול אינו איסור ועל
כל  כדין קיים, תנאו - לקיימה רוצה אינו אם אבל לקיימה,
יכולה  שהאשה מקומות בכמה מצינו שהרי שבממון, תנאי
ולקמן  פט: קמא ובבא נג. כתובות (ראה כתובתה למחול

(מגידֿמשנה). לקיימה רוצה כשאינו - הי"ט) פי"ז

.ËB‡z - ‰pL¯ÈÈ ‡lL d‡OpL ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»««∆¿»»∆…ƒ»∆»¿»
ÏËa32,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏÚa‰ ˙M¯iL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »≈¿««ƒ∆¿À««««ƒƒ¿≈¿ƒ

‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ33È‡z ÏÎÂ . »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿»¿«
:da ¯Ó‡pL ,ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ÏËa ‰M¯ÈaL∆ƒÀ»»≈¿««ƒ∆»∆∆¡«»

ËtLÓ ˙wÁÏ34ÔB‚k .Ìi˜ B‡z - ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·e . ¿À«ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«»¿
‡lL ˙Ó ÏÚ ,˙eÒÎe ¯‡L dÏ ÔÈ‡L dnÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»ƒ»∆≈»¿≈¿«¿»∆…

Ìi˜ B‡z - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È35. …«≈¿»∆»¿…«≈»∆¿»«»

הבאה 32) שנחלה כרצונו, להתנות יכול שישאנה קודם אבל
קודם  יירשנה שלא עליה מתנה ממשפחתו שלא לאדם
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ה"ו). פכ"ג, (לקמן לו ראוייה א.33)שתהא פד, כתובות
בה"34) מועיל התנאי ואין תשתנה לא זו שחוקה "לומר

הגדול  במדרש הוא וכן ה"א) פ"ו, נחלות הל' רבינו (לשון
תנאי  כל אמרו: מכאן משפט, "לחוקת פינחס: פרשת כ"י
לחוקת  שנאמר שבירושה מתנאי חוץ קיים, - שבממון
עמ' הרמב"ם בקובץ מיימון ל. י. הרב מש"כ (וראה משפט"
חוקה, בו שנאמר מקום ש"כל מקומות בכמה מצאנו וכן ע).
ועוד. א. יד, קידושין א. יט, מנחות ראה לעכב", אלא אינו
שיט). סי' (פריימן בתשובותיו גם כתב כאן, רבינו וכדברי

ה"ו. פכ"ג להלן גם א.35)וראה פג, ב. נו, כתובות

.È?‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BBÊÓ ‰nk36ÌÁÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt «»¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆
Ì„‡ Ïk ÏL ˙ÈBÈa ‰cÚÒ .ÌBÈ ÏÎa ˙BcÚÒ ÈzL¿≈¿À¿»¿À»≈ƒ∆»»»

Ô¯b¯‚ ‡ÏÂ ‰ÏBÁ ‡Ï BÈ‡L Ì„‡k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a37. ¿»»ƒ¿»»∆≈…∆¿…«¿¿»
- ÌÈhÁ Ì‡ :¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÏL ÏÎ‡Ó B˙B‡Óe≈«¬»∆«¿≈»»ƒƒƒƒ
B‡ ÔÁ„Â Ê¯‡ ÔÎÂ ,ÌÈ¯BÚO - ÌÈ¯BÚO Ì‡Â ,ÌÈhÁƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈…∆¿…«
˙¯t¯t dÏ ÔÈ˜ÒBÙe .Ô‰a e‚‰pL ÔÈÈÓ ¯‡MÓ38 ƒ¿»ƒƒ∆»¬»∆¿ƒ»«¿∆∆

‡ˆBiÎÂ ˙B˜¯È B‡ ˙ÈË˜ ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ da ÏÎ‡Ï∆¡…»∆««¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ô‰a39,˙B¯Ùe ,¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÔÓLÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÓLÂ . »∆¿∆∆«¬ƒ»¿∆∆¿«¿»««≈≈

ezLiL ÌB˜n‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ì‡ ,˙BzLÏ ÔÈÈ ËÚÓe¿««ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿««»∆ƒ¿
ÔÈÈ ÌÈLp‰40˙aLa ˙BcÚÒ LÏL dÏ ÔÈ˜ÒBÙe .41, «»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿À¿«»

¯O·e42ÌB˜n‰ ‚‰Ók ÌÈ‚„ B‡43ÏÎa dÏ Ô˙BÂ . »»»ƒ¿ƒ¿««»¿≈»¿»
ÛÒk ‰ÚÓ ˙aLÂ ˙aL44‰Ëe¯t ÔB‚k ,‰ÈÎ¯ˆÏ45 «»¿«»»»∆∆ƒ¿»∆»¿¿»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÁ¯ÓÏ B‡ ÒeaÎÏ¿ƒ¿∆¿»¿«≈»∆

(קמצן)36) כילי שהוא אפשר יחד, עמו אוכלת שהיא אע"פ
בביתו  אינו כשהבעל כאן מדובר אולי או חריבה. פת ואוכל
מזונות  לה לפסוק וצריך אחר, במקום מלאכה ועושה
שם  לשו"ע מחוקק' וב'חלקת ע, סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה'

ג). הפת.38)רעבתן.37)ס"ק לתיבול מאכל
ב.39) פד, שם 40)כתובות אין אם אבל א. סה, שם,

ואמרו  לתאוה, מרגיל שהיין יין, לאשה פוסקין אין זה, מנהג
תובעת  שלשה הוא, ניוול שנים לאשה, יפה אחד "כוס שם:

וכו'". בשבת 41)בפה סעודות בשלוש חייבת שהאשה
ס"ו). רצא סי' או"ח ערוך' ('שולחן האיש בכת"י 42)כמו

והב"ח  רבינו. בדברי ע סי' ה'טור' הביא וכן "בשר". תימן:
כלפנינו. הניח א.43)שם בֿקיט, קיח, שבת וראה

שהוא 44) בדינר, מששה אחד המעה ושיעור ב. סד, כתובות
יב.). (קידושין פרוטה ושתים [תיבת 45)שלושים

הוא  וכן איננה. תימן ובכת"י מובנת. אינה "פרוטה"
.[275 עמוד שם ב'מאירי'

.‡ÈÏ·‡ ;Ï‡¯OÈaL ÈÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
BBÓÓ ‰È‰ elÙ‡ .B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ«…¿ƒ»¿¬ƒ»»»
ÔÈÙBk - ÌBÈ ÏÎa ¯Oa ÈÏÈL·z ‰nk dÏ ˙BOÚÏ Èe‡»̄«¬»«»«¿ƒ≈»»¿»ƒ

BBÓÓ ÈÙk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe B˙B‡46ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ»»»ƒ
Ï elÙ‡ dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ¯˙BÈa‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÌÁ ¿≈¿≈»ƒ≈»¬ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ»

ÂÈÏÚ ·BÁ d˙a˙k ‰È‰˙Â ,‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - BÏƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿À»»»»
ÔzÈÂ B„È ‡ˆÓzL „Ú47. «∆ƒ¿»»¿ƒ≈

טו,46) (דברים אמרו עברי בעבד "שאם ב: סד, כתובות
במשתה] עמך במאכל, [עמך עמך" לו טוב "כי טז)

'מאירי'). כב. (קידושין באשתו" עז,47)קלֿוחומר שם
כפועל  להשתכר אותו כופים שאין רבינו מדברי ומשמע א.
אומרים: ויש להוציא. אותו כופים אלא אשתו, את ולזון
לעשות  או תינוקות ללמד עצמו להשכיר אדם ש"חייב
סג. לכתובות ('תוספות' אשתו" את לזון כדי אחרת מלאכה

ס"ג). ע סי' באהע"ז וראה

.·È,dÏ ˙BÈe‡¯‰ ‰È˙BBÊÓ BzL‡Ï ÔzÏ ‰ˆ¯L ÏÚa««∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿∆»»¿»
ÏÎB‡Â ‰˙BL ‡e‰Â ,dÓˆÚÏ ‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆∆∆¿»¿«¿»¿∆¿≈

B„Èa ˙eL¯‰ - BÓˆÚÏ48ÈÏÈlÓ dnÚ ÏÎ‡iL „·Ï·e ; ¿«¿»¿¿»ƒ¿«∆…«ƒ»ƒ≈≈
˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL49. «»¿≈≈«»

סה:).48) (שם נחמן רב וכדעת ב. סד, שהוא 49)כתובות
ומחמת  ה"א. פי"ד לקמן כמבואר חכמים, תלמידי עונת זמן
רבינו  כדברי אדם, לכל העונה בו מחוייבת שבת עונג

מ"ו. פ"ח נדרים למשנה בפירושו

.‚È¯˙Bn‰ - e¯È˙B‰Â ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒtL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿¿ƒ«»
ÏÚaÏ50Ïk dÏ Ô˙B BÈ‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ . «««»»«¿»…≈≈≈»»

Ô¯ÓLÏ dÏ ‡e‰ ÏB„b Á¯hL ÈtÓ ,‰Óe¯z ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿»ƒ¿≈∆…«»»¿»¿»
ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·cÓ51‰¯‰Ëa ÔÏÎ‡Ïe52Ô˙B ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ¿»¿»¿»√»∆»≈

‰Óe¯z ‰ˆÁÓe ÔÈlÁ ‰ˆÁÓ dÏ53. »∆¡»Àƒ∆¡»¿»

ב.50) סה, באכילה.51)כתובות אסורה טמאה תרומה כי
בתרומתה.52) אסורה טומאתה בימי כי הגוף, טהרת
בימי 53) תאכל והחולין בגמרא. א ונח, במשנה. א נז, שם

טומאתה.

.„È‡e‰ Ck ,BzL‡ ˙BBÊÓa ·iÁ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»«»ƒ¿ƒ¿»
eÈ‰iL „Ú ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙B·e ÂÈa ˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿»»¿»«¿«ƒ«∆ƒ¿

ÌÈL LL Èa54„Ú ÔÏÈÎ‡Ó - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈»ƒƒ»¿≈»«¬ƒ»«
ÌÈÓÎÁ ˙w˙k ,eÏc‚iL55ÔÈ¯ÚBb - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿«»«¬»ƒ¿ƒ…»»¬ƒ

ÔÈ¯ˆBÙe ,B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓe ,Ba56‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .Ba «¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ…»»
È¯ÊÎ‡ ÈBÏt :ÌÈ¯ÓB‡Â ¯eava ÂÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ -«¿ƒƒ»»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡e‰ ˙eÁt È¯‰Â ,ÂÈa ÔeÊÏ ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,‡e‰¿≈∆»»»«¬≈»

ÂÈÁB¯Ù‡ ˙‡ ÔÊ ‡e‰L ‡ÓË ÛBÚÓ57ÔÈÙBk ÔÈ‡Â . ≈»≈∆»∆∆¿»¿≈ƒ
B˙B‡58.LL ¯Á‡ ÌeÊÏ¿»««≈

שחיוב 54) שכשם נראה הדברים [ומפשטות ב. סה, שם
כן  כמו ב), הלכה (למעלה התורה מן הוא אשתו מזונות
התורה, מן הוא - הקטנים ובנותיו בניו במזונות החיוב
אי  אחריה, נגררים שהן "שכיון הוא אשתו מזונות ובכלל
פ"ה]. סוף ר"ן - אותם" תזון שלא עצמה להעמיד לה אפשר

באושא 55) סנהדרין כשישבה אושא, תקנת ב. מט, שם
הגזית. מלשכת שגלתה לבקש.56)אחרי מרבים

ואוכל.57) דורס הוא שהרי אכזרי, שהוא אין 58)אע"פ
(שם). לנכסיו יורד ביתֿדין

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na59„eÓ‡ BÈ‡L LÈ‡a60, «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈»
Ï·‡ ;Èe‡¯ BÈ‡ B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ Èe‡¯ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«ƒ»ƒ≈¿»»≈»¬»

„eÓ‡ ‰È‰ Ì‡61epnÓ ÔzÏ Èe‡¯‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ƒ»»»∆≈»»»ƒ≈ƒ∆
BÁ¯k ÏÚa epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰Ï ˙˜tÒÓ‰ ‰˜„¿̂»»«¿«∆∆»∆ƒƒƒ∆¿«»¿

eMÓ‰˜„ˆ Ì62eÏc‚iL „Ú Ô˙B‡ ÔÈÊÂ ,63. ƒ¿»»¿»ƒ»«∆ƒ¿¿
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אותו.59) כופים ממון.60)שאין לבעל מוחזק אינו
שאינו 62)משוער.61) "מי רבינו: כלשון עליה, שכופים

מכת  אותו ומכים אותו כופין ביתֿדין . . . צדקה ליתן רוצה
בפניו" לנכסיו ויורדים ליתן, שאמדוהו מה שיתן עד מרדות

ה"י). פ"ז עניים מתנות אבל 63)(הל' ב. מט, כתובות
ורבינו  הי"ז. בסמוך כמבואר לנכסיו, יורדים אין בפניו שלא
לבניו  מזונות "הנותן כותב: הט"ז, פ"י עניים מתנות בהל'
ללמד  כדי במזונותיהם חייב שאינו הגדולים ולבנותיו
מבוזות  יהיו ולא ישרה בדרך הבנות ולהנהיג תורה הזכרים
שהקרוב  היא גדולה וצדקה הצדקה, בכלל זה הרי . . .

א. נ, כתובות ועי' קודם".

.ÊË˙È·Ï BzL‡ ‰‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ CÏ‰L ÈÓƒ∆»«ƒ¿ƒ»«∆∆»»ƒ¿¿≈
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈL„Á ‰LÏL :˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈcƒƒ¿…«¿¿»√»ƒ»ƒƒ
,˙BBÊÓ Ô‰a dÏ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - B˙ÎÈÏ‰ ÌBiÓƒ¬ƒ»≈¿ƒ»»∆¿

‰˜ÊÁL64Ô‡kÓ ;Ô˜È¯ B˙Èa ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ∆¬»»∆≈»»«ƒ«≈≈»ƒ»
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBt - CÏÈ‡Â65ÌÈÒÎ BÏ eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ»¿¿ƒ»¿»ƒ

.‰È˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa -≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆»
‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ dnÚ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â66‡B·iL „Ú , ¿≈¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

.BlL el‡ È¯‰ - ‰˙OÚL d‡ˆÓ Ì‡ ;dÏÚa«¿»ƒ¿»»∆»¿»¬≈≈∆
dÓˆÚÏ ‰¯ÎÓ ‡l‡ ,ÔÈca ‰„ÓÚ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ67 ¿≈ƒ…»¿»«ƒ∆»»¿»¿«¿»
‰Ê¯Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .Ìi˜ d¯ÎÓ - ˙BBÊÓÏ68 ƒ¿ƒ¿»«»¿≈»¿ƒ»«¿»»

‰Úe·L ‡ÏÂ69ÔÚËÈÂ dÏÚa ‡B·iL „Ú ,70„Ú B‡ , ¿…¿»«∆»«¿»¿ƒ¿…«
B˙BÓ ¯Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zL71ÔÈÏbÏ‚Ó - ∆»ƒ¿¿À»»««¿«¿¿ƒ

‰ÈÏÚ72‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ˙BBÊÓÏ ‡l‡ ‰¯ÎÓ ‡lL »∆»∆…»¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰Ï73. »∆

לשער.64) א.65)ניתן קז, הרא"ש 66)כתובות ולדעת
יספיקו  לא אם שידקדקו עד מזונות לה פוסקין אין (שם):
- בפניו שלא אדם של מנכסיו שכשנפרעים מעשיֿידיה, לה

מיימוניות'). ('הגהות בזכותו להפך הוא שלא 67)ראוי
ביתֿדין. על 68)בהוראת ימים כמה שמכריזים הוא

שיפסקו  עד הביתֿדין שיראה מה כפי פומבית מכירה
ובמגידֿמשנה  ה"ו ולוה מלוה מהל' בפכ"ב ראה המוסיפים.

כלום.69)שם. בעלה משל בידה לה 70)שאין הנחתי
למזונות. בעלה 71)כסף לה הניח שלא נשבעת היא ואז

ה"ד. פט"ז לקמן כמבואר בשבועתה 72)כלום, מוסיפה
קז.). קה. (שם, המזונות מענין ביזבזה 73)גם שלא

שוה  בעלה, שהלך אשה מזונות שדין רבינו דעת במכירה.
רב, לדעת א קז, בכתובות כמבואר האלמנה, מזונות לדין
א. צח, שם כמבואר בהכרזה, צורך אין האלמנה ובמזונות

.ÊÈCÏ‰L ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLÎe¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ»∆»«
Èa Ô‰Lk ÂÈ˙B·e ÂÈa ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ Ck ,dÏÚa«¿»»¿ƒƒ¿»»¿»¿∆≈¿≈
ÔÈ‡ - LL ÏÚ ¯˙È Ï·‡ ;˙BÁt B‡ ÌÈL LL≈»ƒ»¬»»≈«≈≈»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa ‡lL ÂÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»ƒ¿»»∆…¿»»««ƒ∆

„eÓ‡74‰hzLpL ÈÓ ÔÎÂ .75ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - »¿≈ƒ∆ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ
Ô‰L ÂÈ˙B·e ÂÈ·e BzL‡ ÔÈÊÂ ,ÌÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏƒ¿»»¿ƒ¿»ƒƒ¿»»¿»∆≈

˙BÁt B‡ ÌÈL LL Èa76ÔÈÒ¯ÙÓe ,77.Ô˙B‡ ¿≈≈»ƒ»¿«¿¿ƒ»

שהלך 74) ומכיון צדקה, משום אלא אותו כופים אין שהרי

יורדים  אין - שיפרנסום צוה ולא צלולה בדעה זו ממדינה
מח.). (כתובות בפניו שלא מדעתו.75)לנכסיו יצא

צדקה,76) ליתן ראוי אם לנו ידוע ואינו אמוד שאינו אפילו
(שם). צדקה בתורת שלא כרחו בעל לזונם חייב הוא שהרי
שהם  בניו את וזן לנכסיו יורד ביתֿדין אמוד, הוא ואם
שיצא  שכיון צדקה, בתורת - שיגדלו עד משש למעלה
וכן  לפרנסם, היה מסכים ודאי כי רצונו אומדים אנו מדעתו,
. . . שנשתטה "מי יא) פי"א, נחלות (הל' רבינו פוסק
בניו  יהיו ולא ראוי", היה אם צדקה עליו פוסקים ביתֿדין

(מגידֿמשנה). אחר מאדם גרועים בלבוש 77)אלה
מח.). (כתובות ובכסות

.ÁÈ˙BBÊÓ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡L ,‰¯B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ≈ƒ«¿ƒ∆»∆≈¿ƒ¿
,dÏÚa ˙nL B‡ Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡Ï»ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ««»∆≈«¿»
‡Ï Ì‡Â ,d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‡‰iL „Ú«∆¿≈¿«¿À»≈ƒ««»»¿ƒ…
‰ÏË ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzƒ¿«¿À»≈»¿∆»»¿»

dÏÚaÓ d˙a˙k78dÏ ÔÈ‡L ,d˙a˙k BÏ ‰ÏÁÓ B‡ ¿À»»ƒ«¿»»¬»¿À»»∆≈»
¯‡a˙iL BÓk ,˙BBÊÓ79ÔÈ˜ÒBtL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»∆¿ƒ

ÔÈ‡Â ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰ÏË ‡lL ˙˜ÊÁa ˙BBÊÓ dÏ»¿¿∆¿«∆…»¿»¿…»¬»¿≈
ÈÓa ‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚ„Â .‰a˙k ‡È·‰Ï d˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ«¿ƒƒ»¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ»»∆¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa CÏ‰L80; ∆»««¿»ƒ¿≈»¿ƒ«»
‡È·zL „Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Ó Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿»≈»¿«∆»ƒ

ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,‰a˙k81,„BÚÂ . ¿À»ƒ¿≈∆ƒ∆∆¿«»«¬»ƒ¿
L¯BÈÏ ÔÈÚBË ÌÏBÚÏe ,ÌÈL¯BÈ ÈÒÎpÓ ˙BfpL82. ∆ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿»¬ƒ¿≈

שתיטול 78) עד - ניזונת "אלמנה ה"א: פי"ח לקמן ראה
כתובתה 79)כתובתה". "המוחלת הי"ט: פי"ז לקמן

לה  אין מזונות ואפילו כתובתה תנאי כל איבדה לבעלה,
לרא"ש  נתנאל' ('קרבן נאמנת אינה בשבועה ואפילו עליו".

כ). קטן אות סו דכתובות ה"ב,80)פי"ג לעיל כמבואר
נטלה. שלא בחזקת וניזונית שעבודה, חמור ולפיכך

ה"ב.81) לעיל כמפורש כתובה, בתנאי לה שתיקנו
(בבאֿבתרא 82) היורש לטובת וטענה פה פותח ביתֿדין

מחלה  שמא היורשים תקנת על שוקדים אנו כאן אף כג.)
יודעים. אינם והם לאביהם כתובתה

.ËÈ·iÁ ‡B·iLk - ‰ÏÎ‡Â ‰˙ÂÏÂ ,dÏÚa CÏ‰»««¿»¿»¿»¿»¿»¿∆»«»
ÌlLÏ83BlMÓ dÊÂ BÓˆÚ ˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚ .84Ì‡ - ¿«≈»«∆»ƒ«««¿¿»»ƒ∆ƒ

˙‡ „a‡ ‰Ê È¯‰Â ;BÏ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ ,ÏÚa‰ ‡B·È»«««≈«»¿«≈«¬≈∆ƒ≈∆
‰˙ÂÏ ‡Ï ‡È‰Â deÊÏ e‰eˆ ‡lL ÈtÓ ,ÂÈ˙BÚÓ¿»ƒ¿≈∆…ƒ»¿»¿ƒ…»¿»

epnÓ85. ƒ∆

על 83) עמה מחשב הבעל אין כאן ואפילו ב. קז, כתובות
הקפותיה  פורע אלא הט"ז) למעלה (ראה ידיה מעשה

הלואה.84)(מגידֿמשנה). בתורת אילו 85)לא כי
הוא  יכול לו, שתשלם עלֿמנת למזונותיה כסף ממנו לוותה
שפירנסה  עכשיו אבל וישלם. הבעל תובעת והיא לתובעה,
(שם  הצבי קרן על מעותיו הניח - הלואה לשם שלא
מדעתו, שלא חבירו של חובו כפורע זה והרי ברש"י).
ולדעת  (מגידֿמשנה). כלום ממנו ונפרע חוזר שאינו
מזונות  שמחמת מפורש כשאמר אלא הפסיד לא הרשב"א
יכול  ולפיכך בעלה, במקום מפרנסה, הוא בעלה לה שחייב
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בשבילי". לפרוע לך אמרתי "לא לו: ולומר לטעון הבעל
- סתם המפרנס כל כי וגובה, חוזר - סתם כשפרנסה אבל

הלואה. בתורת אלא מתנה בתורת מפרנס אינו

.Î¯Ó‡L ÏÚa‰86ÈÏË :CÏ‰L ‰ÚLa BzL‡Ï «««∆»«¿ƒ¿¿»»∆»«¿ƒ
CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ87el‡L ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ≈»¿∆ƒ

dÏ ‰È‰ - dzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡ÏÂ ‰Ê ¯·„a ‰˙ˆ¯ ‡Ï…»¿»¿»»∆¿…»¿»«¿»»»»
BÚ·˙Ï88.ÈÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ È„È ‰OÚÓ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ B‡ , ¿»¿«≈«¬≈»««¿ƒƒƒ

א.86) קז, בשעת 87)כתובות הגיבה ולא שתקה והיא
יכולה 88)מעשה. לה, מספיקים ידיה כשמעשי אפילו

וזהו  ד), ס"ק סט סי' לאהע"ז שמואל' ('בית לו להתנגד
לה. מספיקים כשמעשיה אפילו להתנגד "לתבעו" פירוש
ושוב  מזונותיה, לה שיהיו לטובתה התקנה עיקר שהרי
לומר  יכול אינו ולפיכך מזונותיה, תחת ידיה מעשי תיקנו
ידיך, ממעשה כלום נוטל ואיני זנך איני כרחה, בעל לה,

בה"ד. למעלה כמפורש

.‡Îe¯ÎÓe ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒÙe ÔÈca ‰„ÓÚL È¯‰¬≈∆»¿»«ƒ»¿»¿»¿
ÔÈc ˙Èa89‡·e ,dÓˆÚÏ ‡È‰ ‰¯ÎnL B‡ ,dÏ e˙Â ≈ƒ¿»¿»∆»¿»ƒ¿«¿»»

˙ÚaL BÊ È¯‰ - ˙BBÊÓ dÏ ÈzÁp‰ :¯Ó‡Â ÏÚa‰«««¿»«ƒ«¿ƒ»¿¬≈ƒ¿««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a90dÏ ÁÈp‰ ‡lL91‡ÏÂ ‰Ú·z ‡Ï . ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«»…»¿»¿…

,ÈzÁp‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,‡aL „Ú ‰˙‰L ‡l‡ ,‰¯ÎÓ»¿»∆»»¬»«∆»≈ƒ«¿ƒ
‰fÓ È˙ÈÂÏ ‡l‡ ,zÁp‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»»ƒƒƒ∆

ÈzÒ¯t˙Â92˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -93dÏ ÁÈp‰L ¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿»¿«∆≈∆ƒƒ«»
‰ÈÏÚ ·BÁ‰ ¯‡MÈÂ ,¯ËÙÂ94. ¿ƒ¿»¿ƒ»≈«»∆»

בעלה.89) הט"ז.90)מנכסי פי"א למעלה מבואר
בסוף".91) תשבע אומר "חנן א: קה, כתובות משנה,

"הנחתי  כנגדה: לטעון הבעל כשיבוא - בסוף רבינו: ומפרש
 ֿ (מגיד חפץ בנקיטת המשנה שבועת ודין מזונות". לך

כופר 92)משנה). והוא חובה שישלם תובעת היא כאן
התורה,93)בכל. מן משבועה שפטור בכל כופר כדין

חפץ  בנקיטת ואינה שישבע, תיקנו הגמרא שחכמי אלא
פי"א  שבועות ובהל' ה"ג. פ"א ונטען טוען בהל' כמבואר
כמו  שבועה, עליו חכמים ששמו שימה לשון - היסת הי"ג.
לשבועות  (רש"י בי" הסיתך ה' "אם יט): כו, (שמואלֿא
לכך  חכמים "שהשיאו פ"א: ב"מ לאלפסי ברש"י וראה מ':)
כבידות  לשון בטי"ת, היסט פירש וגאון להודות". להסיתו
הסת). ערך ('הערוך' להשבע עליו שהכבידו

רבינו,94) לדברי והמקור למלוה. תשלם ידה וכשתשיג
מזונות  לה פסקתי ואמר בא "ואם א: קז, בכתובות הברייתא
שלותה  במקרה היסת, בשבועת נאמן רבינו ומפרש נאמן" -

(מגידֿמשנה). ממנו להפקיע ורוצה

.·Î,Èz¯ÎÓ ˙BBÊÓÏ :‰¯Ó‡Â ÔÈÏËÏhÓ ‰¯ÎÓ»¿»ƒ«¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ
˙ÚaL - ÈzÁp‰ CÈ˙BBÊÓ :¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â¿≈¿≈¿«ƒƒ«¿ƒƒ¿««

ÁÈp‰ ‡lL ˙q‰ ˙Úe·L95‰Ú·z ‡lL È¯‰ .96‡ÏÂ ¿«∆≈∆…ƒƒ«¬≈∆…»¿»¿…
‰ÏÈl·e ÌBia dÓˆÚ ‰˜Á„ ‡l‡ ,‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ÂÏ»¿»¿…»¿»∆»»¬»«¿»«««¿»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰ÏÎ‡Â ‰˙OÚÂ97. ¿»¿»¿»¿»≈»¿

אין 95) ולומר המטלטלין את להבריח יכולה והיתה הואיל
פטורה  היתה ואז בזה, וכיוצא שנאבדו כלום, בידי לך

כשטוענת  אף - בכל" "כופרת היא שהרי המשנה, משבועת
'שבועת  אלא חפץ בנקיטת נשבעת אינה - למזונות מכרתים

בעלמא. ביתֿדין.96)היסת' עלֿידי כדברי 97)מזונות
ואשתו  הים למדינת שהלך "מי רבינו: גירסת ע"פ הברייתא
- במזונותיה ידיה מעשה לה הוציאו ואמר מזונות, תובעת
- מזונות תובעת אשתו - חזרתו אחר רבינו: וסובר רשאי".
רשאי  עצמה. שדחקה ידיה מעשה ידי על אכלה שכבר
עליו. כלום לה ואין במזונותיה ידיה מעשי יצאו לומר הבעל
העלה  ולא הואיל שלה, הכל - והותירה עשתה שאם ומובן

(רמב"ן). ידיה במעשי זכתה מזונותיה, לה

.‚Î˙B‰lÓ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰98L¯tL ÔÈa - BÏ ««ƒ∆ƒ¿ƒ≈»≈∆≈≈
- Ì˙Ò ‡l‡ L¯t ‡lL ÔÈa ,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú«¿«¿ƒ≈∆…≈≈∆»»«
B¯„ ÈÓÈ enz Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL BÏ ÔÈÈzÓÓ99 «¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿

enz ‡lL B‡100,·ËeÓ ‰Ê È¯‰ - B¯„ ¯Èz‰Â ∆…«¿ƒƒƒ¿¬≈∆»
‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - Â‡Ï Ì‡Â101Ô˙B‡·e . ¿ƒ«ƒ¿ƒ≈¿À»¿»

‰È‰ÈÂ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ‡È‰ ‰È‰z ÌBÈ ÌÈLÏM‰«¿ƒƒ¿∆ƒ»¿∆∆¿ƒ¿∆
d˙B‡ Ò¯ÙÓ ÂÈ¯·ÁÓ „Á‡102‡È‰L ÌÈ¯·c ∆»≈¬≈»¿«¿≈»¿»ƒ∆ƒ

‰OÚÓ ÔÈ‡ Ì‡ ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ¯˙È Ô‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»»∆»≈««¬≈»∆»ƒ≈«¬≈
.ÏkÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ ‰È„È»∆»«¿ƒƒ«…

ומנכסיו.98) משלושים 99)מממונו יותר הדירה שלא
יום.100)יום. משלושים יותר כתובות 101)שהדירה

זה  ואין כך, על אנשים שמעו לא יום שלושים עד ב. ע,
ברבים  הדבר נודע כבר משלושים, יותר בשבילה. בזיון
שהוא  ואע"פ מנכסיו. אותה הדיר שבעלה מזה מתבזה והיא
כי  מנכסיו, להדירה הוא יכול - מזונותיה לה לתת משועבד
שעבוד" מידי מפקיעים "קונמות נט:): (כתובות היא הלכה
כ'הקדש'. דבר איזה עצמו על אסר שאדם נדר זהו - קונמות
שאינו  הקדש וכל עלגים, בלשון הוא לקרבן כינוי "קונם"
אינו  זה שנדר ומתוך "קונם". נקרא אחד, אדם על אלא לכל
האדם  על הוא אסור אלא דמים, קדושת כשאר לפדיון ניתן
פדיון, לה שאין הגוף קדושת שהיא מזבח כקדושת המודר
הנדר  חל ולפיכך שעבוד, מידי שמפקיע ביותר חמור הוא
פ"ז). לכתובות (ר"ן מממונו מליהנות אשתו את לאסור

שהבעל 102) כיון המדיר, הבעל של שלוחו נקרא הוא ואין
אינו  הזן "כל ברבים: הודיע אלא לפרנסה, לו אמר לא

הי"ב). פ"ז, נדרים והל' ע': (כתובות מפסיד"

.„ÎÏkÓ „Á‡ ÌÚËz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…ƒ¿«∆»ƒ»
˙B¯t‰103Ôk ÏÚ ¯˙È ;ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ - «≈«¿ƒƒ«¿ƒ»≈«≈

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ -104ÏÎ‡z ‡lL d¯Èc‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ≈¿À»¬ƒƒƒ»∆……«
B˙B‡ ‰ÏÎ‡ ‡lL ÔÈnÓ d¯Èc‰ elÙ‡ ,Ú¯ ÏÎ‡Ó«¬»«¬ƒƒƒ»ƒƒ∆…»¿»

‰a˙k ÔzÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ‡ÈˆBÈ - ‰ÈÓiÓ105. ƒ»∆»ƒ««¿ƒ¿ƒ≈¿À»
dÏ Ìi˜Â ,˙B¯t‰ ÏkÓ „Á‡ ÏÎ‡z ‡lL ‡È‰ ‰¯„»¿»ƒ∆……«∆»ƒ»«≈¿ƒ≈»

d¯„ ˙‡ ‡e‰106¯ÈÊa ‰¯„ B‡ ,107:dÏ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿…≈≈»
‰ˆ¯ Ì‡108‰È‰z B‡ ˙B¯t ÏÎ‡z ‡ÏÂ ÂÈzÁz ·LzL ƒ»»∆≈≈«¿»¿……«≈ƒ¿∆

˙È¯„ ‰M‡a ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ,·Lz - ‰¯ÈÊ¿ƒ»≈≈¿ƒ»«≈ƒ∆¿ƒ»«¿»ƒ
‡e‰Â ,¯Ù‰Ï B„Èa ‰È‰ È¯‰L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ -ƒ¿ƒ≈¿À»∆¬≈»»¿»¿»≈¿

BBˆ¯a dÏ Ìi˜109. ƒ≈»ƒ¿

פלוני,103) פירות מין תטעם אם עליה ממונו הנאת שאסר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



`zeyiקעח zekld - miyp xtq - elqk 'k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כלום, אמר לא פלוני מין עליך אוסר הריני לה אמר אם אבל
שלו  שאינם פירות אכילת חבירו על לאסור יכול אדם אין כי

נדרו.104)(מגידֿמשנה). התיר לא כתובות 105)אם
שמואל. לדעת א. הנדר,106)עא, שמעו ביום שהחריש

ל, (במדבר הכתוב מלשון קיים, הנדר וממילא הפרו, ולא
נדריה". וקמו לה והחריש שמעו ביום אישה "ושמע ח):

נזירה.107) הריני לפיכך 109)הבעל.108)שאמרה
נתן  "הוא עא.): (כתובות הגמרא בלשון כתובתה, לתת עליו
כתובתה. לה ישלם כרחו ועל להנשך, שיניה" בין אצבע
הואיל  יום, שלושים המתנת על רבינו הזכיר לא זה בדין
ואינו  רשאי אינו כי נדרו, שיפר לצפות אין ברצונו לה וקיים
אינו  אם יוציא נדרה, לשמיעת השני ביום ולפיכך לכך, זכאי
סוגיית  לפי כי העיר שהר"ן אלא (שם). נדרנית באשה רוצה
שהיא  לקיימה, ירצה אם אפילו להוציא עליו (שם:) הגמרא
ואיני  אותי שונא ודאי נדרי, את הפר ולא "הואיל אומרת:
אלא  כעסו, בשעת נדר לא שהרי עמו, לדור עוד יכולה
בלבו  לו כבושה שנאה ודאי הדעת, ישוב מתוך לי החריש

להמתין". עוד לי יש ומה עלי,

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ולבניו 1) לאשתו שחייב הבית וכלי הדירה הכסות, בו יבאר

זה  הרחיקו מלהתקשט. אותה הדיר ואם הקטנים, ולבנותיו
הפרוצים, מפני לדירה שהתנגד בעל מקרוביהם, זה את
עם  לצאת אותה כופין ואם נשואין, לענין ארצות שלש

שירצה. למקום בעלה

.‡ÏL ÌÈ„‚a ?dÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L ˙eÒk‰ ‰nk«»«¿∆«»ƒ≈»¿»ƒ∆
,ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÚaËnÓ ,‰LÏ ‰MÓ ÊeÊ ÌÈMÓÁ¬ƒƒƒ»»¿»»ƒ«¿≈«»«»ƒ
ÛÒk ¯Èc ÚÈ·¯e ÔÈ¯È„ ‰ML - ÌÈMÓÁ‰ e‡ˆÓpL2. ∆ƒ¿¿«¬ƒƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»∆∆

˙L·BÏÂ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÌÈL„Á dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»¬»ƒƒ«¿»ƒ¿∆∆
Ô‰È˙B‡Ïa3‰nÁ‰ ˙BÓÈa4¯˙BÓ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÁM‰Â . ¿»≈∆ƒ««»¿«¿»ƒ¿≈«

˙eÒk‰5ÈÓÈa Ì‰a ‰qk˙zL È„k ,dlL Ô‰ È¯‰ - «¿¬≈≈∆»¿≈∆ƒ¿«∆»∆ƒ≈
d˙c6dL‡¯Ï ‰tÎÂ ‰È˙ÓÏ ‰¯B‚Á dÏ ÔÈ˙BÂ . ƒ»»¿¿ƒ»¬»¿»¿∆»¿ƒ»¿…»

„ÚBÓÏ „ÚBnÓ ÏÚÓe7. ƒ¿»ƒ≈¿≈

נחושת 2) חלקים שבעה היה ימיהם של מטבע כי טהור,
משמונה  אחד הוא הימים אותם שדינר נמצא כסף, ואחד
ששה  אלא אינם פשוטים דינרים וחמשים הכסף, בדינר

ה"ח. פ"י לעיל ראה ורבע. כסף הבגדים 3)דינרי
לה 4)שנתיישנו. ויפים יותר, מחממים חדשים בגדים כי

החמה. בימות לה וקשים הגשמים שבלתה 5)בימות
בימי 6)ונשתחקה. כשתלבש בעלה על תתגנה שלא

סה: סד: (כתובות נדתה בימי שלבשה בגדים טהרתה
הרים 7)וברש"י). במקום ישב תנא ואותו במשנה. שם,

נעלים  זוגות שלשה צריכה והיא מהר, בהם בלות שהנעליים
(שם  ברגל לשמחה כדי לרגל מרגל לה ליתנן ומכוין לשנה,

סה:).

.·ı¯‡·e ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«»ƒ¿∆∆
ÌÈpÓÊ ¯‡La Ï·‡ ;Ï‡¯OÈÔÈ‡ - ˙BÓB˜n‰ ¯‡Le ƒ¿»≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»«¿≈

¯˜Èa ÌÈ„‚a‰ ÌL eÈ‰iL ˙BÓB˜Ó LÈ .¯wÚ ÌÈÓc‰«»ƒƒ»≈¿∆ƒ¿»«¿»ƒ¿…∆
,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ¯wÚ‰ ‡l‡ .‰a¯‰ ÏBÊ· B‡ ‰a¯‰«¿≈¿«¿≈∆»»ƒ»∆¿ƒ»»
˙BÓÈa ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ„‚a dÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁnL∆¿«¿ƒƒ≈»¿»ƒ»¿ƒƒ

˙BÁÙa ,‰nÁ‰ ˙BÓÈ·e ÌÈÓLb‰8‰M‡ Ïk ˙L·BlL «¿»ƒƒ««»¿»∆∆∆»ƒ»
.‰È„n‰ d˙B‡aL ˙Èa ˙ÏÚa«¬««ƒ∆¿»«¿ƒ»

לפי 8) הכל בעשיר ואילו שבישראל, בעני מדבר רבינו
ה"ה. בסמוך כמבואר עשרו

.‚,˙Èa ÈÏk dÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L - ˙eÒk‰ ÏÏÎ·eƒ¿««¿∆«»ƒ≈»¿≈«ƒ
¯B„Óe9‰hÓ ?˙Èa ÈÏk Ô‰ ‰Óe .Ba ˙·LBiL »∆∆∆»≈¿≈«ƒƒ»
˙ÚvÓ10ıtÓe ,11ÈÏÎe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ˙ÏˆÁÓ B‡ À«««»«¬∆∆≈≈»∆»¿≈

ÒBÎÂ ‰¯Ú˜e ‰¯„˜ ÔB‚k ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡12˜ea˜·e ¬ƒ»¿ƒ»¿¿≈»¿»»¿«¿
Úa¯‡ ÏL ˙Èa dÏ ¯ÎBOL ?¯B„n‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«»∆≈»«ƒ∆«¿«

˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡13‰·Á¯ ‰È‰˙Â ,14dÏ ‰ˆeÁ «««¿««¿ƒ¿∆¿»»»»
.epnÓ ıeÁ ‡qk‰ ˙Èa BÏ ‰È‰ÈÂ ,da LnzL‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿∆≈«ƒ≈ƒ∆

קג.).9) (כתובות דירה ב.10)בית סד, כתובות משנה,
מוצעת  "מטה רבינו: בשם הביא (274 (עמ' שם [וה'מאירי'
 ֿ ובבבא ה"ה, שבת מהל' ל' בפרק וראה [עליה]". לשכב

קיג:]. קנים.11)מציעא של מחצלת כעין גס מצע
שם.12) אמות 13)'ירושלמי' מארבע פחות בית אין כי

ג:). הבית.14)(סוכה שמאחורי חצר היא "רחבה"

.„È„‚a ÔB‚k ,ÌÈËÈLÎz dÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÎÂ¿≈¿«¿ƒƒ≈»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
dzÁcÙe dL‡¯ ÏÚ ÛÈw‰Ï ÔÈBÚ·ˆ15CeÙe ,16 ƒ¿ƒ¿«ƒ«…»««¿»

˜¯OÂ17.ÂÈÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»¿≈∆…ƒ¿«∆»»

עפעפי 16)מצחה.15) את בו צובעות שהנשים כחול צבע
ותשם  שמעה "ואיזבל ל): ט, (מלכיםֿב ככתוב עיניהם.

עיניה". יז.).17)בפוך לכתובות (רש"י ללחייה אדום צבע
ביתֿדין  שנשתטה "מי א: מח, שם מקורו תכשיטין וחיוב

לאשתו". תכשיטין . . . נותנים

.‰Ï·‡ ;Ï‡¯OÈaL ÈÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚa18˙B˜Ï Èe‡¯ ‰È‰ elÙ‡Â . ¿»ƒ«…¿ƒ»¿«¬ƒ»»»ƒ¿

.Ô˙BÂ B˙B‡ ÔÈÙBk - ·‰Ê ÈÏÎe ‰Ó˜¯Â ÈLÓ ÈÏk dÏ»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¿≈»»ƒ¿≈
- ˙Èa‰ ÈÏÎe ËÈLÎz‰Â ,B¯LÚ ÈÙÏ - ¯B„n‰ ÔÎÂ¿≈«»¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿≈««ƒ
ÈÚk elÙ‡ dÏ ÔzÏ B„È ‰¯ˆ˜ Ì‡Â .B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰«…¿ƒ»¿¿ƒ»¿»»ƒ≈»¬ƒ¿»ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈaL19‰a˙k‰ ‰È‰˙Â , ∆¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆«¿À»
.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ»»«∆«¬ƒ

ב.18) סד, הי"א.19)שם פי"ב לעיל וכמבואר א. עז, שם
אין  חובות ובשאר להוציא, נכפנו למה זה, על תמה והרמ"ך
עמו  האשה שתתגלגל וטוב לפרוע, לו אין אם ללוה כופין

רוקח'). ('מעשה השמים מן עליהם שירחמו עד

.Â‡l‡ ,„·Ïa ‰M‡‰ ‡ÏÂ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙B·e ÂÈa ¿…»ƒ»ƒ¿«∆»»»¿»«¿«ƒ
˙˜tÒn‰ ˙eÒk Ì‰Ï ÔzÏ ·iÁ - ˙BÁt B‡ LL Èa¿≈≈»«»ƒ≈»∆¿««¿∆∆

Ì‰Ï20Ô˙B BÈ‡Â .Ba ÔkLÏ ¯B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe , »∆¿≈«¿ƒ»ƒ¿…¿≈≈
:ÏÏk‰ ‰Ê .„·Ïa Ôk¯ˆ ÈÙk ‡l‡ ,B¯LÚ ÈÙÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ»¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«¿»
¯Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ˙BBÊÓ ÂÈÏÚ BÏ LiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»»¿≈¿«»≈««

B˙BÓ21˙eÒk BÏ LÈ -22˙ÈaL ÏÎÂ ;¯B„Óe ˙Èa ÈÏÎe ≈¿¿≈«ƒ»¿…∆≈
ÂÈ˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc23ÈÏÎe B˙eÒÎÏ ÔÈ¯ÎBÓ Ck , ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿¿≈

.B¯B„Óe B˙Èa≈¿

כמזונות 20) היא הרי (הלבשה) פרנסה הוא: כלל כי
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סח.). שתתארסנה.21)(כתובות עד ובנותיו אשתו כגון
בכסותי".22) "ומתכסיין ה"א: פי"ב כתובות 'ירושלמי'

הי"א. פי"ט, לקמן הט"ז.23)והשווה פי"ב למעלה

.Ê˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒÙe ,dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»»¿»≈ƒ¿
dÏ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - ¯B„Ó ¯ÎOe ˙Èa ÈÏÎe ˙eÒÎe¿¿≈«ƒ¿«»≈¿ƒ»

BÏ ËM˜˙zL ÏÚa dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ËÈLÎz24ÈÓ Ï·‡ ; «¿ƒ∆¬≈≈»««∆ƒ¿«≈¬»ƒ
dÏ ÔÈ˜ÒBt - L¯Á˙pL B‡ dÏÚa ‰hzLpL∆ƒ¿«»«¿»∆ƒ¿»≈¿ƒ»

ËÈLÎz25˙eÒk‰ ˙ÚËa BzL‡ ÌÚ ÏÚa‰ ÔÈ„Â . «¿ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿¿«¬««¿
Ì‡ .˙BBÊn‰ ˙ÚËa ÌÈ„k - ¯B„n‰ ¯ÎOe ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿««»¿ƒ»¿«¬««¿ƒ
„Á‡ ÔÈc - z˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Èz˙ :‡e‰ ¯Ó‡»«»«ƒ¿ƒ∆∆…»«»ƒ∆»

ÏkÏ26. «…

א.24) מח, היה 25)כתובות אילו דעתו אומדים כי שם,
הואיל  בהלך, אבל אשתו. שתתנוול רוצה היה לא בריא
שאין  גילה - ציוה שלא ומתוך לצוות, לו היה לדעת ויצא

שם). (רש"י בכך ֿ 26)רצונו הכ"א פי"ב, לעיל כמבואר
כב.

.ÁÏkÓ „Á‡a ËM˜˙z ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»
ÔÈÈn‰27˙BiÚa -28Ôk ÏÚ ¯˙È ,Ìi˜È - ˙Á‡ ‰L : «ƒƒ«¬ƒ»»««¿«≈»≈«≈

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ B‡ -29; «ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»
Ìi˜È - ÌBÈ ÌÈLÏL :˙B¯ÈLÚ·e30¯ÈzÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È , «¬ƒ¿ƒ¿«≈»≈«≈«ƒ

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»

אסורה 27) ממוני הנאת תהא תתקשטי, אם לה: שאמר
כמבואר  להתקשט, לאסרה יכול הוא אין - אחרת כי עליך.

הכ"ד. בפי"ב להתקשט.28)למעלה מרבות שאינן
ב.29) עא, נהנית 30)כתובות חשובה אשה "שכן שם:

יום". שלושים קישוטיה מריח

.ËÌÈk¯Îa :ıÁ¯ÓÏ CÏz ‡lL d¯Èc‰31˙aL - ƒƒ»∆…≈≈¿∆¿»ƒ¿«ƒ«»
˙B˙aL ÈzL ÌÈ¯ÙÎa ,˙Á‡32:ÏÚÓ ÏÚ˙ ‡lL . ««ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…ƒ¿…ƒ¿»

˙ÚÏ ˙ÚÓ - ÌÈk¯Î·e ,ÌÈÓÈ ‰LÏL - ÌÈ¯ÙÎa33¯˙È . ƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿«ƒ≈≈¿≈»≈
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ - ‰Ê ÏÚ«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»

תכופות.31) להתרחץ שמנהגן גדולות בערים
ה"ד.32) פ"ז, כתובות שם.33)'ירושלמי'

.È˙Èa‰ ÈÏkÓ ÏÈ‡Lz ‡ÏÂ Ï‡Lz ‡lL d¯Èc‰ƒƒ»∆…ƒ¿«¿…«¿ƒƒ¿≈««ƒ
ÔB‚k ,ÔÏÈ‡L‰Ïe Ô˙B‡ Ï‡LÏ ˙BÎM‰ Ïk C¯cL∆∆∆»«¿≈ƒ¿…»¿«¿ƒ»¿

‰¯·Îe ‰Ù34˙‡ ¯ÈzÈ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ¯ , »»¿»»≈«ƒ¿«¿«≈»∆«ƒ∆
d‡ÈOnL ÈtÓ ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„35Ú¯ ÌL ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ¿≈∆«ƒ»≈«

‰È˙BÎLa36‡ÏÂ Ï‡Lz ‡lL ‰¯„pL ‡È‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆»¿≈ƒ∆»¿»∆…ƒ¿«¿…
¯Â ‰¯·Îe ‰Ù ÏÈ‡Lz,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ «¿ƒ»»¿»»¿≈«ƒ¿«¿«≈»∆

Ôk¯cL ÌB˜Óa ,ÌÈaÏ ÌÈ‡ ÌÈ„‚a ‚¯‡z ‡lLÂ¿∆…∆¡…¿»ƒ»ƒ«»ƒ¿»∆«¿»
ÈtÓ ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ÌÈaÏ Ì˙B‡ ‚¯‡Ï∆¡…»«»ƒ≈≈¿…¿À»ƒ¿≈

ÈÏÈk ‡e‰L B˙eÎLa Ú¯ ÌL ez‡ÈOnL37. ∆«ƒ«≈«ƒ¿»∆ƒ«

בפירושו 34) (רבינו התבואה לנקות - וכברה לקמח, נפה
מ"ט). פ"ה, שביעית עליה.35)למשנה מביא כלומר,

עב.).36) (כתובות קמצנית קמצן.37)שהיא - כילי שם.
שוע". יאמר לא "ולכילי ה) לב, (ישעיה הכתוב מלשון

.‡È‰tka ˜eMÏ ‰M‡ ‡ˆz ‡lL Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆…≈≈ƒ»«¿ƒ»
„È„¯ ‰ÈÏÚ ‰È‰iL „Ú ,„·Ïa dL‡¯ ÏÚL38‰ÙBÁ‰ ∆«…»ƒ¿««∆ƒ¿∆»∆»¿ƒ«∆

˙eÒk‰ ÏÏÎa dÏ Ô˙B - ˙ÈlË BÓk dÙeb Ïk ˙‡∆»»¿«ƒ≈»ƒ¿««¿
„È„¯39Ô˙B - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ„È„¯‰ ÏkÓ ˙eÁt‰ ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ≈

˙È·Ï B‡ ‰È·‡ ˙È·Ï Ba ‡ˆzL È„k .B¯LÚ ÈÙÏ dÏ»¿ƒ»¿¿≈∆≈≈¿≈»ƒ»¿≈
‰zLn‰ ˙È·Ï B‡ Ï·‡‰40dÏ LÈ ‰M‡ ÏkL ÈÙÏ . »≈∆¿≈«ƒ¿∆¿ƒ∆»ƒ»≈»

˙È·Ïe Ï·‡‰ ˙È·Ïe ,B¯w·Ï ‰È·‡ ˙È·Ï CÏÈÏÂ ˙‡ˆÏ»≈¿≈≈¿≈»ƒ»¿«¿¿≈»≈∆¿≈
È„k ,‰È˙B·B¯˜Ï B‡ ‰È˙BÚ¯Ï „ÒÁ ÏÓ‚Ï ‰zLn‰«ƒ¿∆ƒ¿…∆∆¿≈∆»ƒ¿∆»¿≈

dÏ Ì‰ e‡B·iL41‡ˆz ‡lL „Ú ¯‰q‰ ˙È·a dÈ‡L , ∆»≈»∆≈»¿≈«…««∆…≈≈
‰‡ˆBÈ ‰È‰zL ‰M‡Ï ‡e‰ È‡b Ï·‡ .‡B·z ‡ÏÂ¿…»¬»¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»
ÚÓÏ ÏÚaÏ LÈÂ .˙B·BÁ¯a ÌÚt ıeÁa ÌÚt ,„ÈÓz»ƒ«««««»¿¿≈«««ƒ¿…«
˙Á‡ ÌÚt BÓk ‡l‡ ˙‡ˆÏ ‰pÁÈpÈ ‡ÏÂ ,‰fÓ BzL‡ƒ¿ƒ∆¿…«ƒ∆»»≈∆»¿««««

C¯v‰ ÈÙÏ ,L„Áa ÌÈÓÚt BÓk B‡ L„Áa42ÔÈ‡L . ¿…∆¿«¬«ƒ¿…∆¿ƒ«…∆∆≈
d˙Èa ˙ÈÂÊa ·LÈÏ ‡l‡ ‰M‡Ï ÈÙÈ43:·e˙k CkL , …ƒ¿ƒ»∆»≈≈¿»ƒ≈»∆»»

‰ÓÈt CÏÓ ˙· ‰ce·k Ïk44. »¿»«∆∆¿ƒ»

"והצניפות 38) כג): ג, (ישעיה הכתוב כלשון צעיף,
ה"ה. פ"ג סוטה ובהל' הי"ב, פכ"ד להלן וראה והרדידים".

בו 39) יוצאת והיא הואיל רדיד, לובשת אינה שבבית אע"פ
לה. ליתנו חייב המקום, כמנהג ב.40)לשוק עא, כתובות

סופדה".41) בריה כל ואין מתה היא "למחר א: עב, שם
של  דברים - לבו" אל יתן "והחי אומר: מאיר רבי היה
(שם). וכו' ילווהו - ליוה אם יספדוהו. – ספד אם מיתה,

(42- "וכבשוה" אמרו: ח) פרשה (בראשית רבה ובמדרש
שכל  לשוק, תצא שלא אשתו את כובש האיש כתוב. וכבשה
בה: שנאמר מדינה להכשל, סופה לשוק שיוצאה אשה
אות  כיֿתצא פרשת וב'ספרי' נכשלה. ולבסוף דינה" "ותצא
לא  "אילו - בעיר" איש "ומצאה הפסוק: על דרשו רמב,
קוראת  שפירצה מגיד לה. מסתקף היה לא בעיר, יצאת

על 43)לגנב". דרשו ד) קכח, (תהלים שמעוני ובילקוט
- פוריה כגפן אשתך אימתי פוריה. כגפן אשתך הפסוק:

ביתך". בירכתי צנועה א.44)כשהיא עז, יבמות

.·ÈÔÓÊa - ‰È·‡ ˙È·Ï CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»ƒ»ƒ¿«
‡e‰L45ÔÈÈzÓÓ - „Á‡ L„Á ,¯ÈÚa dnÚ46,BÏ ∆ƒ»»ƒ…∆∆»«¿ƒƒ
ÌÈL47‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ -48¯ÈÚa ‡e‰L ÔÓÊ·e ; ¿«ƒƒ¿ƒ≈¿À»ƒ¿«∆¿ƒ

ÔÈÈzÓÓ - „Á‡ Ï‚¯ :˙¯Á‡49‡ÈˆBÈ - ÌÈL ,BÏ «∆∆∆∆∆»«¿ƒƒ¿«ƒƒ
‰a˙k ÔzÈÂ50. ¿ƒ≈¿À»

נדרו.46)אביה.45) את יתיר אחד 47)אולי יום
חדשים. כשני נחשב השני אינה 48)בחודש מחודש יותר

(כתובות  אביה לבית ללכת שלא עצמה להעמיד יכולה
ברגלים.49)עא:). אביה לבית ללכת הבת דרך

שם.50)

.‚ÈÏ·‡‰ ˙È·Ï CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰51B‡ ««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»≈∆
B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ B‡ - ‰zLn‰ ˙È·Ï52‡ÈˆBÈ B‡53ÔzÈÂ ¿≈«ƒ¿∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈

‰ÈÙa ÏÚÂ ¯‰q‰ ˙È·a d¯Ò‡L ÈÓk ‰fL ;‰a˙k54. ¿À»∆∆¿ƒ∆¬»»¿≈«…«¿»«¿»∆»
ÌÈˆe¯t Ì„‡ Èa ÈtÓ ÔÚBË ‰È‰ Ì‡Â55B˙B‡a LiL ¿ƒ»»≈ƒ¿≈¿≈»»¿ƒ∆≈¿

ÌÈˆe¯t ÌL e˜ÊÁ‰Â ,‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰ ˙Èa≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆¿À¿¿»¿ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL -56. ¿ƒ
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ממוני 51) הנאת תיאסר האבל, לבית תלכי אם לה: שאמר
אשתו 52)עליך. את המדיר כדין יום, שלושים בתוך

פי"ב  לעיל כמבואר יום, שלושים לו שממתינים לו מליהנות
פי"ב 53)הכ"ג. למעלה רבינו כדברי יום, שלושים לאחר

(מגידֿמשנה). ב.54)שם עא, שאינם 55)כתובות
מעריות. עצמם את א.56)מרחיקים עב, שם

.„ÈCÈ·‡ È˙È·Ï e‡B·iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿≈¿ƒ∆»¿≈ƒ»ƒ
‡È‰ ‰È‰˙Â .BÏ ÔÈÚÓBL - CÈ˙BÈÁ‡Â CÈÁ‡ ,Cn‡Â¿ƒ≈««ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ
‰È·‡ ˙È·Ï CÏ˙Â ,¯·c Ì‰Ï Ú¯‡iLk Ì‰Ï ˙ÎÏB‰∆∆»∆¿∆∆¡«»∆»»¿≈≈¿≈»ƒ»
‡l‡ dÏ Ì‰ eÒkÈ ‡ÏÂ ;Ï‚¯Â Ï‚¯ ÏÎ·e L„Áa ÌÚt««¿…∆¿»∆∆»∆∆¿…ƒ»¿≈»∆»
ÔÈÙBk ÔÈ‡L .‰„Ï B‡ ÈÏÁ ÔB‚k ,¯·c dÏ Ú¯‡ Ì‡ƒ≈«»»»¿…ƒ≈»∆≈ƒ

B˙eL¯a ÌÈ¯Á‡ eÒkiL Ì„‡‰ ˙‡57‡È‰ ÔÎÂ . ∆»»»∆ƒ»¿¬≈ƒƒ¿¿≈ƒ
,EÈ˙BÈÁ‡Â En‡ ÈÏˆ‡ eÒkiL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :‰¯Ó‡L∆»¿»≈¿ƒ∆ƒ»¿∆¿ƒƒ¿¿«¿∆
ÈÏ ÔÈÚ¯nL ÈtÓ ,˙Á‡ ¯ˆÁa Ì‰nÚ ˙ÎBL ÈÈ‡Â¿≈ƒ∆∆ƒ»∆¿»≈««ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡L ;dÏ ÔÈÚÓBL - ÈÏ ÔÈ¯ˆÓe¿≈ƒƒ¿ƒ»∆≈ƒ∆»»»

e·LiL58B˙eL¯a BnÚ ÌÈ¯Á‡59. ∆≈¿¬≈ƒƒƒ¿

במשנה 57) ומקורו (מגידֿמשנה). הגאונים כתבו כן
רשאי" - אחר דבר משום טוען היה "ואם עא:): (כתובות

ג). ס"ק עד סי' באבןֿהעזר ב"כניסה"58)(הגר"א פתח
נשים  של דרכן כך כי ב"ישיבה", וסיים אצלי, שיכסנו -
('מעשה  מרובות שעות ומתעכבות מה לזמן הנכנסות

טוען:59)רוקח'). והראב"ד טו. סימן הרי"ף תשובת
לגבולן  באה היא אם אבל בגבולה, באות שהן בזמן אימתי
הוא, שלו שהמדור אע"פ בשבילה, אותן מוציאים אין
שלא  מהן מבקשים אבל בישיבתן, רוצה ובעלה הואיל
אין  משנה': ה'מגיד סובר זה וכנגד בישיבתן. אותה יצערו
שהן  לביתֿדין נראה ואם אחת, בכפיפה נחש עם דר אדם
עד  סי' ובאהע"ז עמה, הדין - בעלה עם קטטה לה גורמות
או  איש עמהם להושיב ונוהגים הרמ"א: מסכם י, סעיף
נתגלגל  מי עלֿידי שיתברר עד עמהם לדור נאמנים  אשה

והקטטה. הריב

.ÂËÈaL ÈtÓ ,‰Ê ¯B„Óa ¯„ ÈÈ‡ :¯Ó‡L LÈ‡‰»ƒ∆»«≈ƒ»¿»∆ƒ¿≈∆¿≈
È‡Â È˙eÎLa Ì"ekÚ B‡ ÌÈˆe¯t B‡ ÌÈÚ¯ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«¬ƒ
e˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,BÏ ÌÈÚÓBL - Ì‰Ó ‡¯È˙Óƒ¿»≈≈∆¿ƒ¿««ƒ∆…À¿¿

ÌÈÓÎÁ eeˆ CkL ,˙eˆÈ¯Ùa60.Ú¯ ÔÎMÓ ˜Á¯‰ : ƒ¿ƒ∆»ƒ¬»ƒ«¿≈ƒ»≈»
,epnÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - dlL ¯B„n‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆»ƒƒ»ƒ∆

ÌÈ¯Lk Ì„‡ Èa ÔÈa ÔÎBLÂ61,Ôk ‰¯Ó‡L ‡È‰ ÔÎÂ . ¿≈≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈ƒ∆»¿»≈
- Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ÈÈ‡ È‡ :¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¬ƒ≈ƒ«¿ƒ¬≈∆
‡ˆiL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆∆≈¿ƒ∆≈≈

.el‡ ˙BÎLa Ú¯ ÌL ÈÏÚ»«≈«ƒ¿≈≈

מ"ז.60) פ"א, דעות 61)אבות הל' רבינו דברי השווה
ה"א. פ"ו,

.ÊË‡e‰ ˙Bˆ¯‡ ˙Bˆ¯‡ ·eMi‰ Ïk62ÔÚk ı¯‡ ÔB‚k , »«ƒ¬»¬»¿∆∆¿««
¯ÚL ı¯‡Â Lek ı¯‡Â ÔÓÈz ı¯‡Â ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Â63 ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆≈»¿∆∆¿∆∆ƒ¿»

˙BÈ„nÓ - ı¯‡Â ı¯‡ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ64.ÌÈ¯ÙÎe ¿«≈»∆¿»∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ
Ï‡¯OÈ È¯ÚÂ65eÈ‰ ˙Bˆ¯‡ LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÚÏ66: ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒƒ»¬»»

.ÏÈÏb‰Â ,Ôc¯i‰ ¯·ÚÂ ,‰„e‰È¿»¿≈∆««¿≈¿«»ƒ

לארצות.62) ומוקפות 64)בבל.63)חלוק גדולות ערים
מ"י). פי"ג לכתובות בפיה"מ (רבינו שבארץ 65)חומה

א.66)ישראל. קי, כתובות

.ÊÈÔÓ ı¯‡Ó ‰È‰L LÈ‡‰M‡ ‡OÂ ,˙Bˆ¯‡‰ ƒ∆»»≈∆∆ƒ»¬»¿»»ƒ»
B‡ ,Bˆ¯‡Ï BnÚ ‰‡ˆBÈÂ d˙B‡ ÔÈÙBk - ˙¯Á‡ ı¯‡a¿∆∆«∆∆ƒ»¿¿»ƒ¿«¿
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d‡O Ôk ˙Ó ÏÚL ;‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz≈≈¿…¿À»∆«¿»≈¿»»««ƒ

L¯t ‡lL67,˙Bˆ¯‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰M‡ ‡OBp‰ Ï·‡ . ∆…≈«¬»«≈ƒ»¿««ƒ»¬»
‡È‰Â68d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ¿ƒ≈«¿≈»»»∆≈»¿ƒ»

¯ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBÓ Ï·‡ ;˙¯Á‡ ı¯‡Ï¿∆∆«∆∆¬»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
‰È„nÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .ı¯‡‰ d˙B‡a ¯ÙÎÏƒ¿»¿»»»∆¿≈»¿ƒ»ƒ¿ƒ»
˙·ÈLiL ÌÈ¯·c LiL ;‰È„ÓÏ ¯ÙkÓ ‡ÏÂ ,¯ÙÎÏƒ¿»¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«
ÌÈ¯Ùk‰ ˙·ÈLiL ÌÈ¯·c LÈÂ ,Ì‰Ï ‰·BË ‰È„n‰«¿ƒ»»»∆¿≈¿»ƒ∆¿ƒ««¿»ƒ

Ì‰Ï ‰·BË69. »»∆

יא.67) פי"ב, כתובות "והוא".68)תוספתא תימן: בכת"י
ס"א. עה סי' אהע"ז ערוך' ב'שולחן הוא כתובות 69)וכן

ב. קי,

.ÁÈ¯ÙÎÏ ¯ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBnLÎe¿∆ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
‰Ùi‰ ‰ÂpÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡‰ d˙B‡a¿»»»∆≈»¿ƒ»ƒ»∆«»∆

‰ÙÈÏ Ú¯Ó ‡ÏÂ ,Ú¯‰ ‰ÂÏ70‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ; ¿»∆»«¿…≈«¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
Ïth‰Ï71‰È‰z ‡lL È„k ,‰Ùi‰ ‰Âpa dÓˆÚ ˜c·ÏÂ ¿ƒ«≈¿ƒ¿…«¿»«»∆«»∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰l˜ Ba72Ba¯L ÌB˜nÓ d‡ÈˆBÈ ‡Ï ÔÎÂ .‰¯eÚÎe «»¿»¿≈…ƒ»ƒ»∆À

Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ï‡¯OÈ73ÌB˜Ó ÏÎ·e .74 ƒ¿»≈¿»∆À«¿»»
.Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜nÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

י 70) לדירה רבינו נתכוין ולא נאה, ומקום יפה שאם נוף פה,
רע  מבית יוציאה, לא עיר באותה אפילו לומר לו היה כן

רוקח'). ('מעשה יפה בעצמה.71)לבית ולטפל להשתדל
"שהנוה 72) שנינו: קי, ובכתובות חשובה, ובלתי נקלה

מנוה  שבא למי הגוף את בודק רש"י: ומפרש בודק". היפה
(שם): שמואל אמר וכן עליו. באים חלאים כך ומתוך רע,
מעיים". חולי תחילת - לטובה) (אפילו וסת "שינוי

שם).73) (תוספתא לכפר מכפר מנוה 74)אפילו אפילו
הרע. לנוה היפה

.ËÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na75‰ˆeÁÏ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ «∆¿»ƒ¬ƒ≈»»»∆¿»
‰ˆeÁÓ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó B‡ ,ı¯‡Ï»»∆≈∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»≈»
elÙ‡ .˙BÏÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ı¯‡Ï»»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«¬¬ƒ
Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜nÓ elÙ‡Â ,Ú¯‰ ‰ÂÏ ‰Ùi‰ ‰ÂpÓƒ»∆«»∆¿»∆»««¬ƒƒ»∆Àƒ¿»≈

ÔÈÏÚÓ - Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜ÓÏ76ı¯‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿»∆À««¬ƒ¿≈ƒƒ≈∆∆
,‰Ùi‰ ‰ÂÏ Ú¯‰ ‰ÂpÓ elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»»»∆«¬ƒƒ»∆»«¿»∆«»∆
.Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ Ba¯L [ÌB˜nÓ elÙ‡Â]«¬ƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

בין 75) או לרע, יפה נוה ובין לעיר, מדינה בין לחלק שיש
גויים. לרוב ישראל ובתוספתא 76)רוב ב. קי, כתובות

ידור  "לעולם רבינו: כתב הי"ב, פ"ה מלכים ובהל' שם.
ידור  ואל גויים, שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם
לחוץ  היוצא שכל ישראל, שרובה בעיר ואפילו לארץ בחוץ
הגמרא  מדברי (ומקורו עבודהֿזרה" עובד כאילו לארץ

שם). בכתובות
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.ÎdÈ‡ ‡È‰Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ LÈ‡‰ ¯Ó‡»«»ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ‰ˆB¯77‡e‰Â ,˙BÏÚÏ ‡È‰ ‰¯Ó‡ . »≈≈¿…¿À»»¿»ƒ«¬¿

ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - ‰ˆB¯ BÈ‡≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»¿«ƒ¿»
Ïk‰L .ÌÈÏLe¯È ÌÚ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜Ó78ÔÈÏÚÓ »≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ∆«…«¬ƒ

ı¯‡ÏÏ‡¯OÈ79Ïk‰ ;ÌMÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈«…ƒƒƒ»«…
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏÚÓ80.ÌMÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ»«ƒ¿≈«…ƒƒƒ»

רבינו 77) בשם שם ב'תוספות' שכתבו ומה שם. כתובות,
מצוות  כמה יש כי בא"י לדור מצוה אין "שעכשיו חיים:
מהם  ליזהר יכולים אנו שאין עונשים וכמה בארץ, התלויות
(מהרי"ט) טראני יוסף רבי העיר כבר עליהם" ולעמוד
על  הדברים כתב טועה תלמיד שאיזה כח, סימן בתשובותיו
תשובה" ב"פתחי וראה עליהן, לסמוך ואין ה'תוספות', שם

ה'. סעיף שם ובשו"ע ז', ס"ק עה סי' אחד 78)לאהע"ז
שם). (כתובות, הנשים ואחד "מחרימים 79)האנשים

שלא  אשתו על עלילה בדרך זה שעושה מי כל על בשם
זה  זולת לא ישראל בארץ להתברך ללכת זולתי לעשותו
מדברי  עמו". ללכת האשה יכריחו ואז אמן, הבעל ויענה
הספר. בסוף רבינו בתשובת וראה רבינו, תשובת

מאיר:80) רבינו דעת הביא כתובות, מסכת סוף ב'מרדכי'
לדור  מצוה יש - קיים היה המקדש שבית בזמן שרק
חילוק  אין הזה בזמן אבל הארץ, מבשאר יותר בירושלים
שם: מטיקטין מהר"ם וכהגהת א"י. לשאר ירושלים בין
יכול  הוא ואין לקדושה, מעלות היום שם אין "שבעוונותינו
שווין  כולן עתה והרי . . . לקדושה מקדושה לדחותה

א"י. ושאר ירושלים למצוה,

ה'תשע"ח  כסלו כ"א ש"ק יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ביתו,1) יעזוב שלא לעכבו יכולה ואם עונה, דיני בו כלולים

שלא  לעכב האשה יכולה אם ללמוד, היוצאים תלמידים דין
נשים, מארבע יותר אדם ישא שלא אחרת, אשה בעלה ישא
פדיונה  מורד, או מורדת דיני משפחה, מחיי אשתו המדיר

וקבורתה.

.‡‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰BÚ2ÈÙk LÈ‡Â LÈ‡ ÏÎÏ - »»¬»«»¿»ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡È¯a‰ Ì„‡ Èa ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÈÙÎe BÁk…¿ƒ¿«¿≈«¿≈»»«¿ƒƒ

ÌÈbÚ‰Â ÌÈk¯‰Â3˙ÏLÎnL ‰Î‡ÏÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»¬Àƒ∆≈»∆¿»»∆«¿∆∆
Ô˙BÚ - Ô‰Èz·a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÔÁk…»∆»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈∆»»
ÔÈ‚¯B‡‰Â ÔÈËiÁ‰ ÔB‚k ,ÔÈÏÚBt‰ .‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»«¬ƒ¿««»ƒ¿»¿ƒ
- ¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBa‰Â¿«ƒ¿«≈»∆ƒ»¿»¿«¿»»ƒ
¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙aLa ÌÈÓÚt Ô˙BÚ»»«¬«ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿«¿»¿ƒ

ÌÈ¯nÁ‰ .˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ - ˙¯Á‡4ÌÚt - «∆∆»»««««¿«»««»ƒ««
ÌÈÏnb‰Â .˙aLa ˙Á‡5.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ - ««¿«»¿««»ƒ««ƒ¿ƒ

ÔÈÁln‰Â6- ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz .ÌÈL„Á ‰MLÏ ˙Á‡ - ¿««»ƒ««¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ
LÈzÓ ‰¯Bz „eÓÏzL ÈtÓ ,˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ»»««««¿«»ƒ¿≈∆«¿»«ƒ
ÈÏÈlÓ Ô˙hÓ LnLÏ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯„Â .ÔÁk…»¿∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«≈ƒ»»ƒ≈≈

.˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL«»¿≈≈«»

אישות.2) על 4)מפונקים.3)חיי תבואה מוליכים

שבעיר. לשוק מכפרים על 5)חמורים סחורות מביאים
רחוק. ממקום ולקצווי 6)הגמלים הגדול לים פורשים

ארץ.

.·LÈ7‰¯BÁÒÏ ‡ˆÈ ‡lL dÏÚa ÏÚ ·kÚÏ ‰M‡Ï ≈¿ƒ»¿«≈««¿»∆…≈≈ƒ¿»
‡ˆÈ ‡ÏÂ d˙BÚÓ ÚÓÈ ‡lL ,·B¯˜ ÌB˜ÓÏ ‡l‡∆»¿»»∆…ƒ¿«≈»»¿…≈≈
‰Î‡ÏnÓ ˙‡ˆÏ BÚÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .d˙eL¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿≈≈»¿»¿»≈ƒ¿»»
ÔB‚k ,‰˜BÁ¯ d˙BÚL ‰Î‡ÏÓÏ ‰·B¯˜ d˙BÚL∆»»¿»ƒ¿»»∆»»¿»¿
ÁlÓ ˙BOÚ‰Ï Ïn‚ B‡ ,Ïnb ˙BOÚ‰Ï LwaL ¯nÁ8. «»∆ƒ≈¿≈»«»«»¿≈»«»

˙eL¯a ‡lL ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…ƒ¿
ÚÂ C¯ ÔÎÂ .ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL Ô‰È˙BL‰OÚpL ‚ ¿≈∆¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»…∆«¬»

.·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»≈ƒ¿¿»¿«≈

יותר,8)יכולה.7) מפרנסת השנייה שהמלאכה פי על ואף
מעשרה  עימה) בעלה (להיות ותיפלות בקב אשה "רוצה כי

ופרישות". קבים

.‚˙Á‡ ˙·a ÔÈa ,‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈL ‰nk Ì„‡ ‡OB≈»»«»»ƒ¬ƒ≈»≈¿«««
·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊa ÔÈa9,‡e‰Â . ≈¿««¿≈ƒ¿¿»¿«≈¿

˙Á‡ ÏÎÏ Èe‡¯k ‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L ÔzÏ ÏBÎÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ≈¿≈¿¿»»»¿»««
‡l‡ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÔkLÏ Ô˙B‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙Á‡Â¿««¿≈»»…»ƒ¿…¿»≈««∆»

dÓˆÚÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk10. »««¿««¿«¿»

רשאי 9) אינו אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו "ובמקום
דרבינו  "חרם תקנת ואחרי אשתו" על אחרת אשה  לישא
הראשונה  אם אפילו שנייה אשה לישא אסור גרשום"

בזו.10)מסכימה. זו יתקנאו שלא כדי

.„ÔÈÓ ÈÙÏ ?Ô˙BÚ ‡È‰ ‰nÎÂ11ÏÚBt ?„ˆÈk .12 ¿«»ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«≈
LÈÂ ,˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ LÈ - ÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L∆»¿≈»ƒ≈»»««¿«»¿≈

˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ13‡ˆÓ - ÌÈL Úa¯‡ BÏ eÈ‰ . »»««¿«»»«¿«»ƒƒ¿»
˙B˙aL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ˙BÚ14ÔÎÂ . «»««≈∆««««ƒ¿≈«»¿≈

Ïk ˙BÚ ‰È‰z - ÌÈL Úa¯‡ BÏ LÈÂ ÁlÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«»¿≈«¿«»ƒƒ¿∆«»
CÎÈÙÏ .ÌÈL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡15eeˆ ««≈∆««««ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ

Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ16,ÌÈL Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ ¬»ƒ∆…ƒ»»»≈««¿«»ƒ
Ô‰Ï ÚÈbzL È„k ,‰a¯‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«¿≈¿≈∆«ƒ«»∆

L„Áa ˙Á‡ ÌÚt ‰BÚ17. »««««¿…∆

הנשים.11) מספר פעמים 12)לפי ועונתו בעיר שמלאכתו
והמנהג 13)בשבוע. הואיל מתמעטת, שעונתה פי על ואף

ליקח  עימה התנה כאילו זה הרי נשים עוד לישא במקום
נשים. אחת 14)עוד לאשה אינה חכמים שקבעו העונה כי

מהזמן  פחות ולרבות מלפרות יימנע לא שהאיש אלא
לו. מניינן.15)שקבעו לפי ועונתן המתנהג 16)הואיל

בשבוע. פעם שעונתו חכם הענוגים 17)כתלמיד אבל
יותר  לישא יכולים לילה בכל שעונתם ממלאכתם הבטלים

נשים. מארבע

.‰¯Ó‡M ‰Ó ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡zL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…««¬≈ƒ«∆»«
L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO È¯·cÓ BÏ ‰¯Ó‡M ‰Ó B‡ dÏ»«∆»¿»ƒƒ¿≈¿¿«…

ÌÚ Ì„‡ ¯a„nL‰Ê È¯‰ - LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ BzL‡ ∆¿«≈»»ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ¬≈∆
¯ÓBÏÂ ‰Èt ÊÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ BÊ ÔÈ‡L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈƒ¿ƒ≈¿À»∆≈¿»¿»≈»∆»¿«
˙ÏÚBt ‰È‰zL d¯Èc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔBÏ˜ È¯·c ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ»∆ƒ¿∆∆∆
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‰OÚzL d¯Èc‰L B‡ ,¯aÚ˙z ‡lL LÈÓLz ˙Úa¿≈«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒƒ»∆«¬∆
˙eËLk ‡l‡ LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ÌÈËBL ‰OÚÓ«¬≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»∆»ƒ¿

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»

.Â˙Á‡ ˙aL :‰hn‰ LÈÓLzÓ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰18 ««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ»«»««
BÏ ÔÈÈzÓÓ -19B‡ ‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È , «¿ƒƒ»≈«≈ƒ¿ƒ≈¿À»

;ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ ‰È‰ elÙ‡ .B¯„ ¯ÙÈ»≈ƒ¿¬ƒ»»«»∆»¿ƒ»√»ƒ
?d¯ÈcÓ „ˆÈÎÂ .‰L‡È˙Â d¯Úˆ È¯‰ - ¯„pL ÔÂÈkL∆≈»∆»«¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¬»¿≈««ƒ»
‡lL ÚaLpL B‡ ,CÈÏÚ ¯eÒ‡ ÈLÈÓLz :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«»«¿ƒƒ»»«ƒ∆ƒ¿«∆…
ÚaL - ÚaL Ì‡Â ,ÌeÏk ¯„ ‡Ï - B˙hÓ LnLÈ¿«≈ƒ»…»«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿«

dÏ „aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂMÏ20˙‡‰ :dÏ ¯Ó‡ . «»¿ƒ¿≈∆¿À¿»»»«»¬»«
ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ CLÈÓLz21¯eÒ‡Â ,¯„ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ≈¬»»«¬≈∆∆∆¿»

BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c Ì„‡Ï ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ;LnLÏ22. ¿«≈∆≈«¬ƒƒ¿»»»»»»

נדרו.19)אחד.שבוע 18) את יתיר התורה.20)שמא מן
זה. שעבוד להפקיע יכולים אינם והשבועה כאן 21)והנדר

תשמישה  הנאת להיפך: אלא עליה תשמישו הנאת אסר לא
הוא.22)עליו. שאסור כיוון מאליו בטל ושעבודו

.ÊÚÓe ¯·Ú Ì‡Â .d˙BÚÓ BzL‡ ÚÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ¿…«ƒ¿≈»»¿ƒ»«»«
:¯Ó‡pL ,‰¯BzaL ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - d¯ÚˆÏ È„k¿≈¿«¬»»«¿…«¬∆∆«»∆∆¡«
LLz B‡ ‰ÏÁ Ì‡Â .Ú¯‚È ‡Ï d˙BÚÂ d˙eÒk d¯‡L¿≈»¿»¿»»…ƒ¿»¿ƒ»»»«
‡nL ÌÈL„Á ‰ML ÔÈzÓÈ - ÏÚ·Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â BÁk…¿≈»ƒ¿…«¿ƒƒ»√»ƒ∆»

BfÓ ‰ÏB„b ‰BÚ EÏ ÔÈ‡L ,‡È¯·È23B‡ Ck ¯Á‡Â , «¿ƒ∆≈¿»¿»ƒ¿««»
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ ˙eL¯ ‰pnÓ ÏhÈƒ…ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

במלח.23) הנוהגת ביותר הרחוקה העונה זוהי

.Á‡È‰ ,‰hn‰ LÈÓLzÓ dÏÚa ‰ÚnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«¿»ƒ«¿ƒ«ƒ»ƒ
.‰„¯Ó ‰Ó ÈtÓ d˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ .˙„¯BÓ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿¬ƒ»ƒ¿≈»»¿»
BÏ ÏÚa‰Ï ‰ÏBÎÈ ÈÈ‡Â e‰ÈzÒ‡Ó :‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»≈

ÈzÚcÓ24B˙ÚLÏ B˙B‡ ÔÈÙBk -25dÈ‡L ÈÙÏ ,dL¯‚Ï ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿»¿»¿ƒ∆≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â .dÏ ‡eOÏ ÏÚazL ‰Èe·Lkƒ¿»∆ƒ»≈¿»»¿≈≈¿…¿À»

ÏÏk26‰È˙B‡Ïa Ïh˙Â .27ÌÈÒÎpÓ ÔÈa - ÔÈÓiw‰ ¿»¿ƒ…¿»∆»««»ƒ≈ƒ¿»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙Â dÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L28ÈÒÎpÓ ÔÈa , ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ¿«≈¿«¬»»≈ƒƒ¿≈

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ ‡lL ‚BÏÓ29ÏLa ˙ÏËB dÈ‡Â . ¿∆…ƒ¿«≈¿«¬»»¿≈»∆∆¿∆
˙ÁtËÓe ‰ÈÏ‚¯aL ÏÚÓ elÙ‡Â .ÌeÏk ÏÚa««¿«¬ƒƒ¿»∆¿«¿∆»ƒ¿««
‰Ó ÏÎÂ .BÏ ˙˙BÂ ˙ËLBt ,dÏ ÔÁ˜lL dL‡¯aL∆¿…»∆¿»»»∆∆¿∆∆¿»«
˙Ó ÏÚ dÏ Ô˙ ‡lL ,B˙B‡ ˙¯ÊÁÓ ‰zÓ dÏ Ô˙pM∆»«»«»»«¬∆∆∆…»«»«¿»

.‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈

ודחיות.25)מרצוני.24) שהיות כל ללא כי 26)מיד,
חכמים. לה שקבעו האישות תנאי ביטלה זה במרדה

לשאר 27) הדין והוא שימוש. מרוב נשחקו או שבלו בגדים
שימוש. מרוב שנפחתו צאן 28)נכסים "נכסי ונקראים:

פחתו 29)ברזל". - פחתו אם האשה ברשות הם הרי אלא
אוכל  שהבעל שם על - מלוג לה. הותירו - הותירו אם לה,

התרנגולים. כמליגת אותם ומולג נכסים אותם פירות

.Ë:‰¯Ó‡Â ,B¯ÚˆÏ È„k dÏÚa ˙ÁzÓ ‰„¯Ó Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ«««¿»¿≈¿«¬¿»¿»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚL ÈtÓ CÎa B˙B‡ ˙¯ÚˆÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«∆∆¿»ƒ¿≈∆»»ƒ»»»

,‰·È¯Ó ÈnÚ ‰OÚL ÈtÓ B‡ ,ÈÏÏwL ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿≈∆»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈc ˙ÈaÓ dÏ ÌÈÁÏBL - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ
Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡L ,˙Ú„BÈ ÈÂ‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¬ƒ««∆ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈
Ck ¯Á‡Â .d˙B‡ z„ÒÙ‰ ,‰Ó ‰‡Ó C˙a˙k elÙ‡ -¬ƒ¿À»≈≈»»∆ƒ¿«¿¿»¿««»
ÏÎa ˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ Èz·a ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ»∆»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»
˙ÈBÏt :ÌÈ¯ÓB‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B˙aL Úa¯‡ ,ÌBÈ«¿««»««¿¿ƒ¿ƒ

.dÏÚa ÏÚ ‰„¯Ó»¿»««¿»

.È‰iL ÌÚt ÔÈc ˙Èa dÏ ÔÈÁÏBL ‰Ê¯Î‰‰ ¯Á‡Â¿««««¿»»¿ƒ»≈ƒ««¿ƒ»
z„ÒÙ‰ ,Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿
,da ÔÈÎÏÓ - ‰¯ÊÁ ‡ÏÂ dc¯Óa ‰„ÓÚ Ì‡ .CÈ˙a˙k¿À»ƒƒ»¿»¿ƒ¿»¿…»¿»ƒ¿»ƒ»
ÔÈ‡Â .ÏÏk ‰a˙k dÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,d˙a˙k „·‡˙Â¿…«¿À»»¿…ƒ¿∆»¿À»¿»¿≈
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú Ëb dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»≈«¿≈»»…∆¿≈»¿
dÏÚa - Ëb‰ Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ≈»…∆«≈«¿»

.dL¯BÈ¿»

.‡È.B¯ÚˆÏ È„k ‰„¯Ó Ì‡ dÏ ÔÈOBÚ ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ»ƒ»¿»¿≈¿«¬
.LÈÓL˙Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ,‰ÏBÁ B‡ ‰c ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»ƒ»»∆≈»¿»¿«¿ƒ
.ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«¿»«»∆»¿ƒ»√»ƒ

.˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«∆∆

.·ÈÈ„k ‰„¯Óe ,‡Op‰Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ‰Òe¯‡ ÔÎÂ¿≈¬»∆ƒƒ«¿«»¿ƒ»≈»¿»¿≈
ÔÎÂ .LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ BÊ È¯‰ - ˙‡O ‡ÏÂ B¯ÚˆÏ¿«¬¿…ƒ»¬≈∆∆ƒ«¿ƒ¿≈
‰f‰ ¯„qk ,B¯ÚˆÏ È„k ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»¿»¿ƒ¿«≈¿≈¿«¬«≈∆«∆

.dÏ ÔÈOBÚƒ»

.‚È¯OÚ ÌÈL ¯Á‡ ˙‡ˆBÈ ‡È‰Lk ,˙‡f‰ ˙„¯Bn‰«∆∆«…¿∆ƒ≈««¿≈»»
.ÏÚa ÏL ‡e‰L ¯·c Ïk ¯ÈÊÁz ,‰a˙k ‡Ïa L„Á…∆¿…¿À»«¬ƒ»»»∆∆««
Ì‡ ,ÌÈÓi˜ Ô‰È˙B‡Ï·e BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ Ï·‡¬»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»≈∆«»ƒƒ
ÔÈ‡ - ÏÚa‰ ÔÒÙz Ì‡Â ,d„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÒÙz»¿»≈ƒƒƒ»»¿ƒ¿»»«««≈
ÏawL ‰ÈÒÎpÓ „·‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»¿≈»«∆»«ƒ¿»∆»∆ƒ≈
‡e‰ ‰Ê .ÌeÏk dÏ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÂÈÏÚ Ô˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰««««¬»»»»≈¿«≈»¿∆

.˙„¯BÓa ‡¯Ób‰ ÔÈcƒ«¿»»¿∆∆

.„È˙B‚‰Ó Ï··a Ì‰Ï LiL ,ÌÈB‡b‰ e¯Ó‡Â¿»¿«¿ƒ∆≈»∆¿»∆ƒ¿»
·¯a ˙B‚‰n‰ Ô˙B‡ eËLt ‡ÏÂ .˙„¯BÓa ˙B¯Á‡¬≈¿∆∆¿…»¿»«ƒ¿»¿…
·¯a Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿…

.Ôe„ÏÂ Òt˙Ï Èe‡¯ ‡¯Ób‰ ÔÈ„Îe .˙BÓB˜n‰«¿¿ƒ«¿»»»ƒ¿…¿»

.ÂËÒ¯ÙÓe ÔÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â BzL‡ ÏÚ „¯Bn‰«≈«ƒ¿¿»«¬≈ƒ»¿«¿≈
- ‰È˙‡OL ÈtÓ ‰ÈÏÚ ‡a ÈÈ‡ Ï·‡ ,d˙B‡»¬»≈ƒ»»∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ»
ÌÈLÏLe LL Ï˜LÓ d˙a˙k ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ»«¿À»»ƒ¿«≈¿ƒ
LnLÈ ‡ÏÂ ·LÈÂ .˙aLÂ ˙aL ÏÎa ÛÒk ÏL ˙B¯BÚO¿∆∆∆¿»«»¿«»¿≈≈¿…¿«≈
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·LÈÏ ‡È‰ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆ƒ≈≈¿««ƒ∆¿À»»
,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙ÙÒBÂ ˙ÎÏB‰∆∆¿∆∆¬≈≈¿…«¬∆

:¯Ó‡pLÏ·‡ ,dÁlLÈ - d‡O Ì‡L .Ú¯‚È ‡Ï ∆∆¡«…ƒ¿»∆ƒ¿≈»¿«¿»¬»
ÈtÓ ?‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ .¯eÒ‡ - ˙BpÚÏ¿«»¿»»…ƒ¿∆««∆ƒ¿≈

.‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L∆≈«¬∆
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קפג zeyi` zekld - miyp xtq - elqk `"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊËBÊ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL BzL‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ≈
C¯„k ‡l‡ ,Èk ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ∆»¿∆∆
‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚË Ì‡ ÔÎÂ ;BnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk»»»∆¬ƒƒ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»¿»
‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,LÈÓLzÓ „¯BÓ ‡e‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿≈…ƒ∆»
ÈÓ ÏÚ ‰lÁza ÔÈÓÈ¯ÁÓ - dnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk C¯„k¿∆∆»»»∆¬ƒƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
‡Ï Ì‡ ,Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ‰„BÈ ‡ÏÂ „¯BÓ ‡e‰L∆≈¿…∆¿≈ƒ¿««»ƒ…

e„ÁÈ˙‰ :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ,e„B‰30,e„ÁÈ˙ .ÌÈ„Ú ÈÙa ¿ƒ»∆ƒ¿«¬ƒ¿≈≈ƒƒ¿«¬
ÔÈÚBË Ì‰ ÔÈ„ÚÂ31ÔÈOBÚÂ ÔÚËp‰ ÔÓ ÔÈL˜·Ó - «¬«ƒ≈¬ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ

ÔÈc‰ Ák ÈÙk ‰¯Lt32È‡ Ì„‡ Èa ÈÙa ÏÚ·Ï Ï·‡ . ¿»»¿ƒ…«««»¬»ƒ¿…ƒ¿≈¿≈»»ƒ
.‰È¯a Ïk ÈÙa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,¯LÙ‡∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»

ביאה.30) מתשמיש.31)לשם השני על מורד שאחד
ופירשו 32) בקשה" דרך יעשו לבינך ביני "השמים

מעל  רחוקים שהשמים "כשם טוענת שהאשה בירושלמי:
- בקשה דרך יעשו מבעלה". הורחקה זו אשה כן הארץ
וסובר  סעודה". דרך לבוא מתרגלים והם סעודה "יעשו
היא  סעודה ועשיית לפשרה, הכוונה - בקשה" "דרך רבינו
דרך  אומר: המשנה בפירוש ורבינו הפשרה. מדרכי אחת
מכריחין  אין וגם הגירושין על כופין אין שתתפייס, - בקשה
אלא  בעלה על מורדת דין אותה דנים ואין עימו שתישאר
ואין  השלום, דרך על ביניהם וממצעים העניין מאריכים

שיתרצו. מה על שניהם שיתרצו עד דין ביניהם פוסקים

.ÊÈ„Ú d˙B‡ ˙‡t¯Ï ·iÁ - ‰˙ÏÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«»¿«…»«
‰a¯‰ ÔBÓÓ „ÈÒÙÈÂ C¯‡ ÈÏÁ‰L ‰‡¯ .‡È¯·zL∆«¿ƒ»»∆«…ƒ»…¿«¿ƒ»«¿≈

CÈ˙a˙k È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰‡eÙ¯Ï33È‡t¯ B‡ ,˙ÁpÓ ƒ¿»¿»«»¬≈¿À»ƒÀ«««¿ƒ
‰a˙k Ô˙BÂ CL¯‚Ó ÈÈ¯‰ B‡ CÈ˙a˙kÓ CÓˆÚ«¿≈ƒ¿À»ƒ¬≈ƒ¿»¿≈¿≈¿À»

BÏ ÔÈÚÓBL - CÏB‰Â34ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . ¿≈¿ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿≈
ı¯‡ C¯c35. ∆∆∆∆

כתובתך.33) בעל 34)כסף מגרשים שאין הזה ובזמן
שמחוייב  וודאי גרשום, דרבינו חרם משום כורחה,
וכתובתה. גיטה לה שנותן מה מועיל ואינו לרפאותה

הי 35) "שאם - לנפשה" "ושלחתה יפת שנינּו: (אשת יתה ִָ
לבנות  וחומר קל שתבריא, עד לה ימתין חולה תואר)

וטהורות". קדושות שהן ישראל

.ÁÈ˙ÈaL36¯·kL ,Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .d˙BcÙÏ ·iÁ - ƒ¿≈«»ƒ¿»¿ƒ»»…≈∆¿»
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡37d˙B‡ ‰„Bt -38.‰È·‡ ˙È·Ï d¯ÈÊÁÓe ∆∆¿»»»∆»«¬ƒ»¿≈»ƒ»

d¯ÈÊÁnL „Ú dÏ ÏthÓ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ«∆∆ƒ«≈»«∆«¬ƒ»
dÏÚa ‰È‰ .d˙a˙k Ïk dÏ Ô˙BÂ dL¯‚Óe .d˙È„ÓÏƒ¿ƒ»»¿»¿»¿≈»»¿À»»»»«¿»

BÏ ˙¯zÓ ‰Èe·M‰L ,Ï‡¯OÈ39‰M‡Ï BÏ d¯ÈÊÁÓ , ƒ¿»≈∆«¿»À∆∆«¬ƒ»¿ƒ»
dL¯‚Ó ,Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk40dÏ Ô˙BÂ ¿∆»¿»¿ƒ»»««»¿»¿»¿≈»

.d˙a˙k¿À»»

הגויים.36) אסורה 37)בין נאנסה אפילו כהן אשת כי
הגויים.38)לבעלה. בין תיטמע אפילו 39)שלא כי

לבעלה. מותרת שנאנסה ישראל אשת בשבי, נבעלה
שהיא 40) או ברצון, נבעלה אולי עצמו על להחמיר שרוצה

בעל  מגרשים שאין וכיום כשנאנסה. אפילו עליו מאוסה
לגרשה. יכול אינו כורחה,

.ËÈ¯˙BÈ BzL‡ ˙‡ ˙BcÙÏ ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«««ƒ¿∆ƒ¿≈

‰ÂL ‡È‰L ‰nk ‡l‡ ,‰ÈÓc ÏÚ41¯‡Lk «»∆»∆»«»∆ƒ»»ƒ¿»
˙BÈe·M‰42:¯Ó‡Â ,d˙a˙k È„k ÏÚ ¯˙BÈ ‰ÈÓ„ eÈ‰ . «¿»»∆»≈«¿≈¿À»»¿»«

dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙ˙Â CÏ˙Â ,d˙a˙k BÊÂ ,dL¯‚Ó ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿»¿»¿¿À»»¿≈≈¿ƒ¿∆∆«¿»
.d˙B‡ ‰„BÙe B˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆»ƒ∆»
BÏ ÔÈ‡ elÙ‡Â ,d˙a˙Îa ‰¯OÚ „Ú ‰ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆»«¬»»ƒ¿À»»«¬ƒ≈
ÌÚÙa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dBÈ„t È„k ‡l‡∆»¿≈ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‰ˆ¯Â ,‰iL ÌÚt ˙ÈaLÂ d‡„t Ì‡ Ï·‡ ;‰BL‡ƒ̄»¬»ƒ¿»»¿ƒ¿≈««¿ƒ»¿»»
‰cÙz ‡È‰Â ,‰a˙k Ô˙BÂ dL¯‚Ó ‰Ê È¯‰ - dL¯‚Ï¿»¿»¬≈∆¿»¿»¿≈¿À»¿ƒƒ¿∆

dÓˆÚ ˙‡43. ∆«¿»

בשוק.41) להימכר העומדת פודים 42)כשפחה שאין
יהיו  שלא העולם תיקון מפני שוויין מכדי יותר אותן

לשבותן. אחריהן רודפים תקנו 43)האויבים אחד פדיון
שניים. ולא חכמים לה

.ÎÔÈc ˙Èa - Ìi‰ ˙È„Óa ‡e‰Â BzL‡ ˙ÈaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««»≈ƒ
ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ44‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe45d˙B‡ ÔÈ„BÙe , ¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»»ƒ»

.‰„Bt ÏÚa‰L C¯„k¿∆∆∆«««∆

מוכרין.44) שבכתובתה דין בית תנאי כל על
המוסיפים.45) שיפסקו עד פומבית מכירה על שמכריזים

.‡ÎBÏÏ‚a ·iÁ ‡e‰L ¯„ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿»
BÈ‡ - d¯Èc‰L ¯Á‡ ˙ÈaLÂ ,‰a˙k ÔzÏÂ dL¯‚Ï¿»¿»¿ƒ≈¿À»¿ƒ¿≈««∆ƒƒ»≈
dL¯‚Ï ·iÁ˙ d¯Èc‰L ‰ÚMnL ;d˙BcÙÏ ·iÁ«»ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒƒ»ƒ¿«≈¿»¿»

.‰a˙k dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¿À»

.·ÎÈ¯eq‡Ó dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¬»««¿»≈ƒ≈
ÔÈÂ‡Ï46dÏ Ô˙B ‡l‡ ,d˙BcÙÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈaLÂ , »ƒ¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿»∆»≈»

‰Èe·M‰ ‡Ï‰Â .dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙz ‡È‰Â d˙a˙k¿À»»¿ƒƒ¿∆∆«¿»«¬…«¿»
‡lL ÈtÓ ?d˙B‡ ‰„Bt ‡e‰ È¯‰Â Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡¬»¿…≈«¬≈∆»ƒ¿≈∆…
Ì¯bL ‡e‰ ‰È·M‰ ¯eq‡Â ,Ì„wÓ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ…∆¿ƒ«ƒ¿»∆»«

dÏ47. »

ממזרת 46) או הדיוט, לכהן גרושה גדול, לכהן אלמנה כגון
לאחר. שנשאת אחר גרושתו וכן "כל 47)לישראל

אחר  דבר איסור לפדותה, חייב לה גורם שבייה שאיסור
חייב  אינו לה גורם הקודמת) בהערה שמנינו אלו (כגון

לפדותה".

.‚Î„tÒÓ dÏ ˙BOÚÏÂ ,d˙¯e·˜a ·iÁ - BzL‡ ‰˙Ó≈»ƒ¿«»ƒ¿»»¿«¬»ƒ¿≈
ÌÈÈ˜Â48Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â .‰È„n‰ Ïk C¯„k ¿ƒƒ¿∆∆»«¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÏÈÏÁ ÈMÓ BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï49˙B˜Óe50‰È‰ Ì‡ . …ƒ¿¬ƒ¿≈¬ƒƒ¿∆∆ƒ»»
¯˙BÈ d„B·k ‰È‰ Ì‡Â .B„B·k ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚ»ƒ«…¿ƒ¿¿ƒ»»¿»≈
‰ÏBÚ ‰M‡‰L ;d„B·k ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜ - B„B·kÓƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»∆»ƒ»»

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa ÌÚƒ«¿»¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

מקוננת.48) ידי על ויגון אבל חלולים 49)שירי ניגון כלי
בכי. מעורר הספד.50)שקולם דברי בקול מקוננת אשה

.„Î˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚÂ ,BzL‡ ˙‡ ¯a˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï…»»ƒ¿…∆ƒ¿¿»«∆»ƒ««
ÔÈ˙BÂ BÁ¯k ÏÚ dÏÚaÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - d¯·˜e BÓˆÚ«¿¿»»ƒƒƒ«¿»«»¿¿¿ƒ
‰È‰ .ÌÈ·ÏkÏ ˙ÎÏLÓ BÊ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰ÊÏ»∆¿≈∆…ƒ¿∆À¿∆∆«¿»ƒ»»
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ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - BzL‡ ‰˙nLk ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¿∆≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏ51ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â , ƒ¿»»¿ƒ¿…«¿»»¿¿ƒ»¿ƒ

d„B·k ÈÙÏ B‡ B„B·k ÈÙÏe ÏÚa‰ ÔBÓÓ52. »«««¿ƒ¿¿ƒ¿»

הלווה 51) מישהו אם ואפילו להכרזה. להמתין פנאי אין כי
בלא  מוכרים לפרעו דין בית כשבא הרי קבורה, לצורך

חסדים. גומלי בפני דלת תנעל שלא כדי אם 52)הכרזה
מכבודו. יותר הוא

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
עמד 1) ורביה, פריה מצות עונתה, על מחלה דין בו נתבארו

שאינו  בעלה על הטוענת ילדה, ולא שנים עשר אשתו עם
איש, בלא היא ולא אשה בלא ישב שלא להוליד, יכול
שתהא  מדעתה, אלא יבעול שלא לאשתו, לקנא שחייב

זה. את זה שיכבדו לבעלה, ותשמע בביתה צנועה האשה

.‡ÚÓiL ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ dÏÚa ˙‡ ˙L¯‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»∆«¿»«««ƒƒ∆ƒ¿«
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d˙BÚ2?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»¬≈∆À»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï·‡ ;‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·kL ,ÌÈa BÏ eÈ‰La¿∆»»ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»
‰BÚ ÏÎa ÏÚ·Ï ·iÁ - Ìi˜ ‡Ï3ÌÈa BÏ eÈ‰iL „Ú4, …ƒ≈«»ƒ¿…¿»»«∆ƒ¿»ƒ

e¯t :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒƒ¿«¬≈∆»∆∆¡«¿
e·¯e5. ¿

ãycew zegiyn zecewpã

"..eaxe ext xn`py.."

כציווי  בראשית בפרשת גם מופיע ורבו" "פרו הפסוק
לומר  ויש לנח. כציווי נח בפרשת וגם הראשון, לאדם
כי  בראשית, שבפרשת ורבו" ל"פרו מתכוון כאן שהרמב"ם
הביא  לכן בנים, עדיין לו שאין במי החיוב על מדבר כאן
בנים, להם היו לא כשעדיין וחוה באדם המדבר הפסוק
שלושה  לו היו וכבר מהתיבה כשיצא היה לנח הציווי אבל

בבנים. ההוספה על הוא הציווי ששם לומר ויש בנים,
(75 cenr '` wlg `''ypz 'zegiyd xtq' itÎlr)

(2. . . "שארה הכתוב: על עובר ואינו ב. סא, כתובות
ברשותה, שלא עונתה מנע אלאֿאםֿכן יגרע", לא ועונתה

ה"ז. פי"ד לעיל כוחו 3)כמבואר כפי לו הראויה
ה"א. פי"ד, לעיל כמבואר כי 4)ומלאכתו, ב. סא, יבמות

היא  זה ואת לאשתו, הבעל של התחייבות היא עונה מצות
לבטל. יכול אינו - ורביה פריה מצות אבל לו. למחול יכולה

המצוות'5) ב'ספר וכן סה:), (יבמות במשנה הובא זה פסוק
הובא  נט: בסנהדרין אבל רי"ב. 'עשה' הליר, מהדורת
הוא  וכן ורבו". פרו "ואתם ז) ט, (בראשית הפסוק

וקסה. ה סי' בשאילתות

.·‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰6. »ƒ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»…»ƒ»
‰¯OÚ Ú·L ÔaÓ ?BÊ ‰ÂˆÓa ·iÁ˙ LÈ‡‰ È˙ÓÈ‡Â7. ¿≈»«»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ∆¿«∆¿≈

‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚ e¯·ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿∆¿ƒ»»¿…»»ƒ»¬≈∆
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Óe ¯·BÚ8‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿«≈ƒ¿«¬≈¿ƒ»»≈«»

‡lL È„k ,‰M‡ ‡OlÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰Â ,da „e¯ËÂ¿»»¿»»ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»¿≈∆…
È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ BzL‡ ¯e·Úa ˙BBÊÓa Á¯ËÈƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ»≈ƒ«»¬≈

¯Á‡˙‰Ï ¯zÓ ‰Ê9ÔÓ ¯eËt ‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ‰L ; ∆À»¿ƒ¿«≈∆»≈¿ƒ¿»»ƒ
‰Âˆn‰10‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔkL ÏÎÂ ,11. «ƒ¿»¿»∆≈¿«¿»

ומלאו 6) ורבו "פרו כח): א, (בראשית שנאמר שם: יבמות,
ואין  הארץ], [את לכבוש דרכו "איש - וכבשוה" הארץ את

הארץ]". [את לכבוש דרכה שנה 7)אשה י"ז לו משמלאו
"בן  מכ"א): פ"ה (אבות ששנינו וכמו הי"ח. לשנתו ונכנס
הנוסחה  משנה' ה'מגיד ולדעת לחופה". שמונהֿעשרה
שמונהֿעשרה". "מבן ספרים בקצת הכתובה היא האמיתית

ומצפה 8) הקב"ה יושב שנה עשרים "עד ב: כט, קידושין
אומר: נשא, ולא עשרים שהגיע כיון אשה, ישא מתי לאדם

עצמותיו". א.10)שם.9)תיפח יא, ברכות
פ"ג 11) תורה תלמוד הל' וראה המצוות. כל כנגד השקולה

תורה  בתלמוד העוסק את פטרו שלא [ואףֿעלֿפי ה"ג.
ט.) קטן (מועד אחרים עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר ממצוה
שכל  משום המצוה". מ פטור במצוה "עוסק בזה: אמרו ולא
'מאירי' (וראה ולעשות" "לשמור הוא תורה תלמוד עיקר
שאיֿאפשר  אףֿעלֿפי ורביה פריה מצות - מז) עמוד שם
מצוה  אינה שהרי זה, בכלל אינה אחרים, ידי על לעשותה
ידידיה, רבינו בשיטת וראה כך. אחר לקיימה ואפשר עוברת

סח]. עמ' שם קטן למועד

.‚‰‚BLÂ „ÈÓz ‰¯Bza BLÙ ‰˜LÁL ÈÓ12Ô·k da ƒ∆»¿»«¿«»»ƒ¿∆»¿∆
È‡fÚ13B„Èa ÔÈ‡ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ÂÈÓÈ Ïk da ˜·„Â , ««¿»«»»»»¿…»»ƒ»≈¿»

Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â .ÔBÚ»»∆…ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»»¬»ƒ
eÈ‰ elÙ‡Â ,‰M‡ ‡OÏ ·iÁ - ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«»ƒ»ƒ»«¬ƒ»

¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÌÈa BÏ14. »ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿

יט):12) ה, (משלי הכתוב מלשון תמיד, בה עוסק
ברש"י  (הובא הדרשן משה ורבי תמיד". תשגה "באהבתה
ורבותינו  עסק. פירושה - שגייה שבערבית, אומר: שם)
הוא  התורה אהבת בעבור כמשמעו, משנה לשון פירשו,
(עירובין  שאמרו כמו מהם, דעתו ומסיח עסקיו בשאר שוגג
בשוק  בתורה ועוסק יושב שהיה פדת בן אלעזר רבי על נד:)
בא  פעם העליון. בשוק מוטל וסדינו ציפורי, של התחתון
הראב"ד  וגם שם). (רש"י עליו כרוך נחש ומצא ליטלו אדם

כן. פירש ה"ו פ"י תשובה ופירש 13)בהל' אשה שנשא
שאינו  "כל לחבריו: ואמר סג:) ויבמות ד: (סוטה ממנה
. . הדמות וממעט דמים שופך כאילו ורביה, בפריה עוסק
שיתקיים  לעולם אפשר בתורה? חשקה שנפשי אעשה ומה .

אחרים". עצמה 14)ע"י מעבירה קשים עבירה והרהורי
כט.). (יומא

.„?B„Èa BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜˙˙Â LÈ‡Ï eÈ‰È ÌÈa ‰nk«»»ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»
‰·˜e ¯ÎÊ15Ôa‰ ‰È‰ .Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ :¯Ó‡pL . »»¿≈»∆∆¡«»»¿≈»¿»»»»«≈

‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - ˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰L B‡ ,ÒÈ¯Ò»ƒ∆»¿»«««¿ƒ…ƒ≈ƒ¿»
BÊ16.

ב.15) סא, פ"ו 16)יבמות שם ו'ירושלמי' ב. סב, יבמות
(ישעיה  אומר והכתוב להוליד, ראויים אינם אלו שהרי ה"ו),
העולם. ליישב יצרה", לשבת בראה תוהו "לא יח): מה,

יבֿיג. והלכות ה"ז, פ"ב לעיל מפורשים - ואילונית סריס

.‰˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa eÁÈp‰Â e˙ÓÂ BÏ e„ÏB¿»≈¿ƒƒ»ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«
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ÌÈ·k Ì‰ È¯‰ ÌÈa Èa .‰i·¯e ‰i¯t17ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈≈¿»ƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ‡a eÈ‰Â ,‰·˜e ¯ÎÊ ÌÈa‰ Èa eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈«»ƒ»»¿≈»¿»»ƒ
˙a ‰·˜p‰Â Bza Ôa ¯Îf‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰·˜e ¯ÎfÓƒ»»¿≈»««ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿≈»«

˜ È¯‰ ,ÌÈ‡a Ô‰ ÂÈa ÈMÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ - BaÌi ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»»≈»ƒ¬≈ƒ≈
,e˙ÓÂ ˙·e Ôa BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»≈«»≈
Ìi˜ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰·˜e ¯ÎÊ Ô‰Ó „Á‡ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆»≈∆»»¿≈»¬«ƒ…ƒ≈

‰Âˆn‰18. «ƒ¿»

"בתך 17) גֿד): ז, (דברים אומר הכתוב וגם שם. יבמות,
בתו  שבן הרי מאחרי", בנך את יסיר כי . . . לבנו תתן לא

בנו. אינם 18)קרוי שמבנו, השנים אלה שם. יבמות,
כלום. נשאר לא - שמתה בתו ובמקום כאחד, אלא נחשבים

.Â‰Ê È¯‰ - Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙Â ,B˙ei‚a ÌÈa BÏ eÈ‰»»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆
BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜19„·Ú ‡e‰Â ÌÈa BÏ eÈ‰ .20¯¯ÁzLÂ , ƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿≈

„ÈÏBiL „Ú ‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - Ì‰Â ‡e‰»≈…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«∆ƒ
ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ „·Ú‰L ;¯¯ÁzLpL ¯Á‡21. ««∆ƒ¿«¿≈∆»∆∆≈ƒ

אם 19) אבל יוחנן. רבי לדעת א מז, ובכורות ב סב, יבמות
אומר  שהכתוב המצוה, קיים לא עדיין עמו, בניו נתגיירו לא

ישוב. אינה גויים וישיבת יצרה" כנעני.20)"לשבת
אחריו,21) מתייחסים בעבודתו לו הנולדים בניו שאין

החמור", עם פה לכם "שבו ה): כב, (בראשית שנאמר
בעי"ן  (עם החמור" "עם סב.) (יבמות חכמים ַודרשו
היה. אברהם עבד ואליעזר לחמור, הדומה עם - פתוחה)
שנאמר  בגיותו, אחריו מתייחסין שבניו הגוי כן ולא
בן  בלאדן בראדך שלח ההיא "בעת יב): כ, (מלכיםֿב
ולמעלה  אביו. ושם שמו שהזכיר הרי בבל", מלך בלאדן
בן  אל אסא המלך "וישלחם יח): טו, (מלכיםֿא מצאנו מזה
אבי  שם שאפילו הרי ארם", מלך חזיון בן טברימון בן הדד

(שם). בייחוסן הוזכר אביו

.Ê˙ÈBÏÈ‡Â ‰˜Êe ‰¯˜Ú Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï22‰pË˜e23 …ƒ»»»¬»»¿≈»¿«¿ƒ¿«»
‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»≈≈∆»ƒ≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰L B‡ ,‰i·¯e¿ƒ»∆»¿»ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿
‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ‰M‡ ‡O .‰pnÓƒ∆»»»ƒ»¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»

‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -24‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ,‰a˙k ÔzÈÂ ¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ»ƒ»»¿»
ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .„ÏÈÏ≈≈¿ƒ…»»¿ƒƒ«ƒ

‡ÈˆBiL „Ú ËBLa B˙B‡25,dÏÚBa ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«∆ƒ¿ƒ»«≈ƒ¬»
dnÚ „ÁÈ˙‡ ‡lL È„k ÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ ÔÎBL ÈÈ¯‰Â«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆…∆¿«≈ƒ»

ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‡e‰ ¯Ó‡L ÔÈa ,‡È‰ ‰¯Ó‡L ÔÈa -26, ≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈¿ƒ
„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ‡ÈˆBÈ ‡l‡27. ∆»ƒƒ»ƒ»»¿»≈≈

אלאֿאםֿכן 22) איילונית ישא לא הדיוט "כהן א: סא, שם,
הגמרא  כפירוש לישראל, והואֿהדין ובנים", אשה לו יש
שם. יהודה דרבי פלוגתא משום בכהן משמיענו אלא שם,

פ"ח.23) שם בתוספתא מפורשים אלו לא 24)כל שמא
לשבת  שנים עשר ש"מקץ לדבר, זכר ממנה. להבנות זכה
להבנות  הגר את לקח ג) טז, (בראשית כנען" בארץ אברם
חוץֿלארץ  ישיבת אין כי - לכן קודם לקחה (ולא ממנה
אע"פ  אחד בן לו שילדה וכל סד.) יבמות המנין. מן עולה
אותם  כופין אין ורביה, פריה מצות בזה קיים לא שעדיין

"ושהה  סד.) (יבמות משנתנו אמרה בפירוש שהרי להתגרש,
הרשב"א). בשם שם (ר"ן ילדה" ולא שנים עשר עמה

ורביה.25) פריה מצות שיקיים כדי א. עז, כתובות
להן".26) שומעין "אין התימנים: כתובות,27)ובכת"י

שניה  אשה תתרצה לא אולי יגרשה, שלא עוד על כי שם.
את  להוציא חייב אינו שניה נשא אם אבל לו, להנשא

הראשונה.

.Á‰¯BÈ ‡e‰ È¯‰Â ,‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ‰˙‰L»¬»∆∆»ƒ¿…»¿»«¬≈∆
ıÁk28Ú¯Ê ˙·ÎL29‰pnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ -30‡ˆ˙Â , ¿≈ƒ¿«∆«∆¿««…ƒƒ∆»¿≈≈

‰˙eÁt BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÙÒBz dÏ LÈÂ .‰a˙Îa ‡lL∆…ƒ¿À»¿≈»∆∆…ƒ¿∆¿»
da ¯Èk‰ ‡lL ˙ÈBÏÈ‡Ó31BÓk ,˙ÙÒBz dÏ LiL , ≈«¿ƒ∆…ƒƒ»∆≈»∆∆¿

¯‡a˙iL32ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡ Ì‡Â .33epnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ - ∆ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿≈∆¿««…ƒƒ∆
„·Ïa34˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,dlk ‰a˙k‰ ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,35. ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¿À»À»ƒ»¿∆∆

כחץ".28) זרע "שכבת התימנים: וראוי 29)ובכת"י
מכחישתו.30)להוליד. ואינה כשנשאה.31)הואיל

ויש 32) (כתובה) עיקר להם אין "ולמה ה"בֿג. פכ"ד לקמן
ולא  הואיל . . . חכמים תקנת שהוא העיקר, תוספת? להם
כל  בה, עצמו חייב שהוא תוספות אבל לה. אין בה הכיר
בתנאי  עמדה הרי (לשמשו) לפניו ותעמוד שתרצה זמן
עליו, אסרה התורה אבל . . . הנאתה לו הקנית  והרי שלה,
אומר: א קא, בכתובות ורש"י לעשות?". יכולה היא ומה

ביאה". בחיבת לה שנתן היא מתנה - "כל 33)"תוספת
טו.). (חגיגה מזרעת" אינו - כחץ יורה שאינו זרע שכבת

האשה.34) לטענת שותק או ומודה סה,35)הואיל יבמות
א.

.Ë‰„ÏB‰ ÚÓ ‰pnÓ :¯ÓB‡ ‡e‰36:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , ≈ƒ∆»ƒ¿«»»¿ƒ∆∆
˙Ó‡ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÚÓ epnÓ37LÈÂ . ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈∆¡∆∆¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï BÏ38dÈ‡L ¯·c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆∆∆»»∆≈»
:‰¯Ó‡ Ì‡Â .‰a˙k ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,È‡cÂa Ba ˙Ú„BÈ««¿««¿««»ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»
,‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ - epnÓ Ì‡ ÈpnÓ Ì‡ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ««ƒƒ∆ƒƒƒ∆≈»ƒ«¿À»

e¯Ó‡L BÓk39„Ú ,ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓÓ „ÓÚ‰ . ¿∆»«¿«¬≈»¿∆¿«¿»»«
‡È‰ ˙Ó‡ ‰nÏÂ .ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L È‡cÂa ÔÚËzL∆ƒ¿…¿««∆≈∆¿≈¿»»∆¡∆∆ƒ
Ì‡ ıÁk ‰¯BÈ Ì‡ ˙Lb¯Ó ‡È‰L ÈtÓ ?BÊ ‰ÚËa¿«¬»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ∆¿≈ƒ

LÈb¯Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,ıÁk ‰¯BÈ ‡Ï40. …∆¿≈¿≈«¿ƒ

והוא 36) ילדה, ולא שנים עשר בשהתה ג"כ עוסק זה דין
כתובתה. להפסידה כדי הולדה נמנע שממנה טוען

בסמוך.37) ה"י.38)כמבואר פ"י, לעיל מפורש
שם.39) כמבואר לה, יש ותוספת ה"ח. יבמות 40)לעיל

א. סה,

.È¯OÚ ¯Á‡ dL¯‚Ï dÏÚaÓ Úa˙Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»ƒ¿…«ƒ«¿»¿»¿»««∆∆
‰„ÏÈ ‡lL ÈtÓ ÌÈL41‰¯BÈ BÈ‡L ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , »ƒƒ¿≈∆…»¿»¿ƒ∆∆∆≈∆

ıÁk42ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÏ ÔÈÚÓBL - ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈»¿À»«
d˙e˜ÊÏ ÌÈ·Ï ‡È‰ ‰ÎÈ¯ˆ ,‰i·¯e ‰i¯t43ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡44·˙k ‡lL ;„·Ïa ‰a˙k ¯wÚ ÔzÈÂ , ¿ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»ƒ¿«∆…»«
.Ïh˙Â dBˆ¯Ï ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ ˙ÙÒBz‰ dÏ»«∆∆«¿»∆≈≈ƒ¿»¿ƒ…

שאם 41) אחרת, מאשה ורביה פריה מצות קיים כבר והוא
וליתן  להוציא אותו כופין הרי ולטענתה, לנו מה - כן לא
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קיים  לא הוא גם אפילו או ה"ז. לעיל כמבואר כתובה,
ואינו  עליה, אחרת אשה אשא טוען: שהוא אלא המצוה,
רוקח'). ('מעשה גירושין תובעת והיא לגרשה. רוצה

בנים 42) הוליד שפעם ואףֿעלֿפי ממנו. ילדה לא ולפיכך
ואינו  נתקלקל שוב - הקודמת) בהערה (כנ"ל אחרת מאשה

יטפלו 43)מוליד. מותה וביום זקנתה, לעת בה שיחזיקו
הר"ן 44)בקבורתה. וכתב שם). וב'אלפסי' ב סה, שם

לטעון  יכולה אינה אחת, בת ואפילו אחד בן ילדה אם שם,
להוציא. אותו כופין ואין ובת, בבן או בבן אני רוצה עוד:

.‡È‰¯BÁÒa CÏ‰45‰È‰L B‡ ,ÌÈL ¯OÚ CB˙a »«ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆»»
‰ÏBÁ ‡È‰ ‰˙È‰L B‡ ,‰ÏBÁ ÏÚa‰46eÈ‰L B‡ , «««∆∆»¿»ƒ»∆»

ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ÔÈLe·Á47ÔÓÊ B˙B‡ Ô‰Ï ‰ÏBÚ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈»¬ƒ≈∆»∆¿«
n‰ ÔÓÔÈ48. ƒ«ƒ¿»

ה"ו.45) פ"ו, יבמות מנעם 46)'ירושלמי' לא ואפילו
אישות. מחיי בבית 47)החולי מיטותיהם שימשו ואפילו

הרא"ש 48)האסורים. ופירש סד.). (יבמות שנים עשר של
להחבש  או לחלות להם שגרם העוון כי תולים שאנו שם:
שמצאנו  כמו מלהוליד, גםֿכן מנעם האסורים, בבית
לחוצהֿלארץ, ישראל מארץ שיצא שבעוון אבינו באברהם

בחוץֿלארץ. ישיבתו את לו מנו ולא הוליד, ולא נענש

.·È‰BÓ - ‰ÏÈt‰49‰ÏÈt‰L ÌBiÓ50‰ÏÈt‰ Ì‡ . ƒƒ»∆ƒ∆ƒƒ»ƒƒƒ»
,ÌÈÏÙÏ ‰˜ÊÁ‰ - ÌÈÓÚt LÏL ‰ÏÈt‰Â ‰¯ÊÁÂ¿»¿»¿ƒƒ»»¿»ƒÀ¿¿»ƒ¿»ƒ

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,‰pnÓ ˙Ba‰Ï ‰ÎÊ ‡Ï ‡nLÂ51. ¿∆»…»»¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

שנים.49) שם.50)עשר עשר 51)יבמות, בתוך אפילו
סה:). (יבמות שנים

.‚È‰‰LiL È„k ,¯OÚ CB˙a ‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆
dnÚ52ÈzÏt‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,53dÈ‡L ,˙Ó‡ - ƒ»¿ƒ∆∆…ƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈»

˙e¯˜Úa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ54‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ . «¬∆∆«¿»«¬»≈ƒƒ»
ÌÈL55‰LÏL ÈzÏt‰ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,56,˙Ó‡ - ¿«ƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ¿»∆¡∆∆

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,˙ÏtÓa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ dÈ‡L∆≈»«¬∆∆«¿»¿«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿À»
˙q‰ ˙Úe·L dÚÈaLÓ ‰Ê ÏÎ·e57B‡ ‰ÏÈt‰ ‡lL ¿»∆«¿ƒ»¿«∆≈∆…ƒƒ»

ÚËaL ,‰LÏL ‰ÏÈt‰L‰a˙k ÔzÏ ·iÁ˙È BÊ ‰58. ∆ƒƒ»¿»∆¿«¬»ƒ¿«≈ƒ≈¿À»

לא 52) שעדיין טוען הוא - להוציא לכופו באים כשאנו
שהפילה. מיום לה ומונים הואיל הזמן, ואין 53)הגיע

תבעה  לא היא שהרי באחר, עיניה נתנה שמא חשש כאן
אמרה  שהפילה, וטען לגרשה אותו כשכפו ורק להתגרש,

הפילה. שלא כתובה.54)היא ויתן ויוציא ב. סה, שם,
אוציא.55) כדלעיל 56)ולא להתגרש תבעה לא והיא

שם). הכ"א.57)(ר"ן פי"ב לעיל הוא 58)מפורש והרי
להוציאה, חייב שאינו ודאי טענת נגדה וטוען מכחישה
למוציא  דומה זה והרי כתובתה, ליתן חייב אינו וממילא
שנשבע  זמן", לי "קבעת הלוה: וטוען חבירו, על חוב שטר
מהל' בפי"ג רבינו שכתב כמו ונוטל, היסת שבועת המלוה
"ויש  רבינו: כתב ה"ט ולעיל משנה'). ('כסף ה"ז ולוה מלוה
טוען  אינו שם כי - "להשביע" כתב ולא סתם", להחרים לו
היסת  שבועת נשבעין ואין מרגיש אינו שהרי ודאי, טענת

משנה'). ('מגיד ספק טענת על

.„È‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ÔBL‡¯Ï ˙‡Oƒ»»ƒ¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ - d‡ÈˆB‰Â ‰„ÏÈ59ÌÚ ‰˙‰L . »¿»¿ƒ»À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒ»¬»ƒ

ÈLÈÏLÏ ‡Opz ‡Ï - ‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ÈM‰60. «≈ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»…ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‡ˆz - ÈLÈÏLÏ ˙‡O Ì‡Â61‰a˙Îa ‡lL62‡l‡ , ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ≈≈∆…ƒ¿À»∆»

‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL B‡ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ Ôk Ì‡ƒ≈≈ƒ»«∆∆∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
‰i·¯e63. ¿ƒ»

זכה 59) לא הראשון שמא כי עקרה, זו הוחזקה לא שעדיין
סד.). (יבמות ממנה עקרה.60)להבנות הוחזקה שכבר

אם 62)לאלתר.61) אבל כשנשאה, בה הכיר שלא ודוקא
שהכיר  מאיילונית פחותה זו תהא לא - כשנשאה בה הכיר
כמבואר  בנכסיו, ליזוק שרצה מפני כתובה לה שיש בה

משנה'). ('מגיד ה"א פכ"ד א.63)לקמן סה, יבמות

.ÂËBÈ‡ ÈÏÚa :‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈
ı¯‡‰ Ïk C¯„k LnLÏ ÏBÎÈ64B‡ ,„ÈÏBnL LenL65 »¿«≈¿∆∆»»»∆ƒ∆ƒ

‰¯Lt ÔÈic‰ eOÚÈ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L66ÌÈ¯ÓB‡Â . ∆≈∆¿≈«¬««»ƒ¿»»¿¿ƒ
¯OÚ È‰LzL „Ú CÈÏÚa ÌÚ È‚‰zL CÈÏ Èe‡¯ :dÏ»»ƒ∆ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ«∆ƒ¿ƒ∆∆

ÈÚa˙z Ck ¯Á‡Â ,È„ÈÏBz ‡ÏÂ ÌÈL67ÔÈÏbÏ‚Óe .68 »ƒ¿…ƒƒ¿««»ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈ„ ‡ÏÂ ,·LÈÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .‰Ê ¯·„a dnÚƒ»¿»»∆¿≈ƒ»≈≈¿…»ƒ

˙„¯Bn‰ ÔÈ„k d˙B‡69„Ú ‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ‡l‡ , »¿ƒ«∆∆∆»«¬ƒƒ¿»»∆«
‰¯Lt eOÚiL70. ∆«¬¿»»

מיד.64) להתגרש רוצה והיא אנשים, גבורת לו שאין
וב'מעשה 65) הגדולה' ב'כנסת שהובא קדום כת"י בנוסח

אחת. טענה אלא כאן אין ולפ"ז "או", תיבת חסירה רוקח'
לשון 66) - פשרה צד. מכל מסויים ויתור עלֿידי פיצוי

כתובות  למשנה, בפירושו (רבינו קר ולא חם לא פושרים,
מ"ו). ומתעסקים.68)גט.67)פ"י, מטפלים

ה"ח.69) פי"ד, לעיל במשנה:70)השנוי ב צ, נדרים
יעשו  שם) גמרא - כחץ יורה (שאינו לבינך ביני "השמים
מודה  הבעל אם אבל מכחיש, כשהוא זה וכל בקשה". דרך
('תוספות' מיד וכתובה גט יתן - אנשים גבורת לו שאין

הא"). "כי דיבורֿהמתחיל: סה: יבמות

.ÊËÈ¯‰ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ì„‡ ÌiwL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬≈
˙B¯ÙlÓ ÏËaÈ ‡lL ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰eˆÓ ‡e‰¿À∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈ƒƒ¿

Ák Ba LiL ÔÓÊ Ïk ˙Ba¯ÏÂ71LÙ ÛÈÒBn‰ ÏkL ; ¿ƒ¿»¿«∆≈…«∆»«ƒ∆∆
ÌÏBÚ ‰a el‡k - Ï‡¯OÈa ˙Á‡72˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ««¿ƒ¿»≈¿ƒ»»»¿≈ƒ¿«

‰M‡ ‡Ïa Ì„‡ ·LÈ ‡lL ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ73‡lL , ¬»ƒƒ∆…≈≈»»¿…ƒ»∆…
¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È74‡lL ,LÈ‡ ‡Ïa ‰M‡ ·Lz ‡ÏÂ ; »ƒ≈ƒ¿¿…≈≈ƒ»¿…ƒ∆…

„LÁz75. ≈»≈

ãycew zegiyn zecewpã

ixacn deevn `ed ixd ,diaxe dixt zevn mc` miiwy t"r`
zg` ytp siqend lky ,diaxe dixtn lhai `ly mixteq

.`ln mler dpa eli`k l`xyin

שם  יבמות, בגמרא הוא זה לדין המקור הרי להבין, וצריך
ולערב  זרעך זרע "בבוקר מהפסוק זה דין יהושע רבי למד
צריך  ועוד חדש. טעם הרמב"ם כתב ומדוע ידך", תנח אל
נפש  המקיים "כל הוא סנהדרין בגמרא הלשון הרי להבין,
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מתאים  ואין הולדה על מדובר כאן ואמנם מישראל", אחת
לכאורה  לכתוב לו היה מכל־מקום נפש", "מקיים הלשון

חדשה. הולדה על שמדובר כיון המוליד, כל
כו'" זרעך את זרע "בבוקר הפסוק בהמשך בזה: והביאור
או  הזה יכשר זה אי יודע אינך "כי א: פרטים. שני מובאים

טובים". כאחד שניהם "ואם ב: זה".
ישראל  כל כי להלכה, אינו הראשון שהטעם הרמב"ם וסבר
יש  אם ולאידך טובים. שניהם יהיו ובוודאי כשרות, בחזקת
סוף, לדבר אין הרי זה" או הזה יכשר זה "אי לחשש מקום

בני  כמה שילד כדי נשים כמה לשאת עליו שאולי ויהיה ם,
לאשה  גם נוגע זה שעניין ובפרט כשר, מהם האחד יהיה

הבן. אצל גם לחסרון הדבר יגרום צדקנית אינה שאם
"שניהם  הוא להלכה הנוגע שהטעם הרמב"ם סובר לכן
יכשר  זה אי החשש מצד זה שאין ומכיון טובים", כאחד
אישה  לישא מספקת סיבה זה אין בטוב, להוסיף רק אלא

לחברתה. צרה אחת כל נעשית שאז אשתו על
"בבוקר  שבגמרא הפסוק את הרמב"ם הביא לא גם לכן
זה  אי יודע אינך כי ידך, תנח אל ולערב זרעך את זרע
שסובר  כיון טובים" כאחד שניהם ואם זה, או הזה יכשר
הזה  יכשר זה אי יודע "אינך - שבפסוק הראשון שהחלק

להלכה. אינו - זה" או
כי  וכד', המוליד כל ולא המוסיף" "כל הלשון כתב גם לכן
על  הוספה של עניין בזה הרי טובים" כאחד ש"שניהם כיון

הטוב.
חדש  טעם הרמב"ם הביא מדוע גם להבין נבוא ומכאן
הטעם  כי עולם", בנה כאילו מישראל נפש המוסיף "שכל
ועתה  טובים", שניהם "ואם כאמור הוא ההוספה לציווי
בישראל, נפש הוספת של העילוי גודל את ומסביר מפרש
בנין  אלא סתם הוספה רק לא היינו עולם", "בנה שעניינו

מלא. עולם של חדש
כי־אם  גרידא הוספה על מדובר לא אם להבין, צריך ועדיין
"ברא" ולא עולם" "בנה הלשון נקט מדוע חדש, עולם על

עולם". "יצר או
חדש, עולם יצירת היא אחת נפש שהוספת הגם והביאור:
באה  הגוף מציאות עיקר כי לאדם בנוגע מכל־מקום
ואעפ"כ  הקב"ה, בו שנותן הנשמה ובוודאי מהקב"ה,
הדבר  נעשה סוף־סוף שהרי עולם" "בנה הלשון מתאים
כפשוטו  בית לבנין בנוגע שמצינו ועל־דרך פעולתו, על־ידי
הבנין  כל נקרא שנבנה לאחרי הבית דלתות את שהמציב

שמו. על
ו"כל  ברוחניות, ורבו" "פרו גם ישנו העניינים, ובפנימיות
ילדו" כאילו הכתוב עליו מעלה תורה, חבירו בן המלמד
הזולת, על בהשפעה כולו היום כל עוסק יהודי כאשר וגם

לו  אומרים אזי מעבודתו, לנוח רוצה הערב וכשמגיע
ידך". תנח אל "ולערב

(i oniq miyp xtq zekln oii itÎlr)

ו):71) יא, (קהלת שנאמר ממה כן למדו ב סב, ביבמות
ידך". תנח אל ולערב זרעך, את זרע זה 72)"בבוקר כעין

כאילו  - מישראל אחת נפש המקיים "כל א: לז, בסנהדרין
בפריה  עוסק שאינו "כל ב: סג, וביבמות מלא". עולם קיים

הדמות". וממעט דמים שופך כאילו סא,73)ורביה, שם,
האדם  היות טוב "לא יח): ב, (בראשית שנאמר משום ב.

בנינו,74)לבדו". את שמגדלות "דיינו א: סג, יבמות
החטא". מן אותנו א.75)ומצילות עא, בבאֿמציעא ראה

ביאה  איסורי (הל' איש בלא לשבת לה מותר הדין מצד אבל
הכ"ו). פכ"א,

.ÊÈ˙‡p˜Ï LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰·BÁÂ76e¯Ó‡ .BzL‡Ï ¿»«»ƒ¿«…¿ƒ¿»¿
‰ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ BzL‡Ï ‡p˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈»»¿«≈¿ƒ¿∆»ƒ≈ƒ¿¿»

‰¯‰Ë Áe¯ Ba77È‡cÓ ¯˙BÈa dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ .78‡ÏÂ . «»√»¿…¿«≈»¿≈ƒ«¿…
dÁ¯k ÏÚa ÏÚ·ÈÂ d˙B‡ Ò‡È79CBzÓe dzÚ„a ‡l‡ , ∆¡…»¿ƒ¿…¿«»¿»∆»¿«¿»ƒ

‰ÁÈO80‰ÁÓOÂ81. ƒ»¿ƒ¿»

אומר 76) והכתוב בפריצות. להתנהג שלא בה להתרות
(סוטה  חכמינו ואמרו אשתו", את "וקנא יד): ה, (במדבר
המשנה, בפירוש ורבינו התראה". לשון אלא קינוי "אין ג.):
מהדברים  המניעה היא - הקינוי אומר: מ"א, פ"א סוטה
קינוי  מפרש: שם, יו"ט' וב'תוספות החשד. להביא הדומים
כא): לב, (דברים כמו: ומקניטה, שמכעיסה כעס לשון -
קנאה  "כי לד): ו, (משלי וכן אל", בלא קנאוני "הם

(רש"י 77)חמתֿגבר". הפרוצות את ששונא א. ג, סוטה
הי"ח.78)שם). פ"ד, סוטה הל' בזה נכוחים דברים ראה

יט, הלכה בפני ושם ולקנאות לקפוץ ראוי "אין רבינו: כותב
ואזהרה  טהרה ובדרך בנחת לבינה בינו אלא תחילה, עדים

המכשול". ולהסיר ישרה בדרך להדריכה עירובין 79)כדי
שאינם  בנים לו יהיו מצוה, לדבר אשתו הכופה "כל ב: ק,
לא  נפש דעת בלא וגם ב): יט, (משלי שנאמר מהוגנים,
שהיה  האשה, דעת בלא הנעשים הבנים טובים "לא - טוב".

שם). (רש"י ברגלים" אץ ב.80)בעלה ה, חגיגה
בדבר 81) אשתו את לשמח אדם "חייב ב: עב, פסחים

ביאה  איסורי והל' ה"ד, פ"ה דעות הל' והשווה מצוה".
בני  . . . מדות תשע בני "אלו כ: נדרים וראה הי"ב, פכ"א
אע"פ  מפרש: שם והר"ן (רש"י). במריבה שמשמש מריבה",

שעה. לפי ביניהם מריבה שהיתה אלא שונאה שאינו

.ÁÈCB˙a ‰Úeˆ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ¬»ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿
d˙Èa82dÏÚa ÈÙa L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO ‰a¯z ‡ÏÂ ,83. ≈»¿…«¿∆¿¿«…ƒ¿≈«¿»

‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz Úa˙z ‡ÏÂ84‰È‰z ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙¯a„Ó85B¯ÚˆÏ È„k dÏÚaÓ ÚÓz ‡ÏÂ .‰Ê ˜ÒÚa86 ¿«∆∆¿≈∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿»¿≈¿«¬

˙Ú ÏÎa BÏ ˙ÚÓL ‡l‡ ,d˙·‰‡a ÛÈÒBiL „Ú«∆ƒ¿«¬»»∆»ƒ¿««¿»≈
¯·ÚÈ ‡lL È„k ,B˙Èa È·e ÂÈ·B¯wÓ ¯‰f˙Â .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿ƒ»≈ƒ¿»¿≈≈¿≈∆…«¬…

¯eÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙˙Â .‰‡˜ Áe¯ ÂÈÏÚ87‰ÓBc‰ ÔÓe »»«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ«∆
¯eÚkÏ88. ¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



`zeyiקפח zekld - miyp xtq - elqk `"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שערי".82) קלעי ביתי קורות ראו לא "מימי א: מז, יומא
"כל  יד): מה, (תהלים אמרו ה"י, פ"א מגילה וב'ירושלמי'

זהב". ממשבצות פנימה מלך בת "תחילת 83)כבודה
פ"ג). זוטא ארץ (דרך לניאוף" פתח - בנשים ראש קלות

חצופה".84) "בני ב: כ, "והוא 85)נדרים ב: ק, עירובין
מידה  זוהי . . . בלב תובעת שהאשה מלמד - בך" ימשול

בנשים. מורדת.86)טובה נקראת לצערו כדי המונעת
עדות 87) שם שאין אלא עבירה, שם שיש המראים דברים

הט"ו. פכ"ד, לקמן ראה זנותה, על מד,88)ברורה חולין
פ"ב). נתן' דרבי ו'אבות ב.

.ËÈÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ89BzL‡ ˙‡ „aÎÓ Ì„‡ ‡‰iL ,90 ¿≈ƒ¬»ƒ∆¿≈»»¿«≈∆ƒ¿
,ÔBÓÓ BÏ LÈ Ì‡Â .BÙe‚k d·‰B‡Â ,BÙebÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿¬»¿¿ƒ≈»
‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈËÈ ‡ÏÂ .BBÓÓ ÈÙk d˙·BËa ‰a¯Ó«¿∆¿»»¿ƒ»¿…»ƒ»∆»≈»

‰¯˙È91·ˆÚ ‰È‰È ‡ÏÂ .˙Áa dnÚ B¯ea„ ‰È‰ÈÂ . ¿≈»¿ƒ¿∆ƒƒ»¿««¿…ƒ¿∆»≈
ÔÊ‚¯ ‡ÏÂ92. ¿…«¿»

ב.89) סב, זלזול 90)יבמות כי ובתכשיטים, במלבושים
שם). (רש"י האיש מזלזול יותר קשה ו,91)האשה גיטין

יתירה, אימה בעלה עליה הטיל בגבעה פילגש "שהרי ב:
מישראל". רבבות כמה א:92)והפילה נט, בבאֿמציעא

דברים  (אונאת אשתו באונאת זהיר אדם יהא "לעולם
- קרובה" אונאתה מצויה, שדמעתה שמתוך רש"י) לצערה,

(רש"י). לבוא ממהרת אונאתה פורענות

.ÎdÏÚa ˙‡ ˙„aÎÓ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»
epnÓ ‡¯BÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,È‡cÓ ¯˙BÈa93Ïk ‰OÚ˙Â , ¿≈ƒ«¿ƒ¿∆»∆»»ƒ∆¿«¬∆»

ÂÈt ÏÚ ‰ÈOÚÓ94CÏÓ B‡ ¯O BÓk ‰ÈÈÚa ‰È‰ÈÂ .95, «¬∆»«ƒ¿ƒ¿∆¿≈∆»¿«∆∆
‡OiM ‰Ó Ïk ˙˜Á¯Óe BaÏ ˙Â‡˙a ˙Îl‰Ó96‰ÊÂ . ¿«∆∆¿«¬«ƒ¿«∆∆»«∆ƒ¿»¿∆

ÌÈ¯B‰h‰Â ÌÈLB„w‰ Ï‡¯OÈ È·e Ï‡¯OÈ ˙Ba C¯c∆∆¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
.ÁaLÓe ‰‡ Ô·eMÈ ‰È‰È el‡ ÌÈÎ¯„·e .Ô‚eeÊa¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆ƒ»»∆¿À»

בכבוד 93) חייבים ואמך "אתה אמרו: א לא, [בקידושין
חייב  שהבן כשם כן, ואם לבן. האם השוו הרי - אביך"
חייבת  (=האשה) האם גם כן ובמוראו, אביו בכבוד

תשועה 94)בשניהם]. שבאת יעל של טיבה מה "וכי
בעלה  רצון ועושה היתה כשרה אשה אמרו, ידה? על גדולה
שהיא  אשה אלא בנשים כשרה אשה לך אין אמרו: מכאן -
וביתר  יא, פרק סוף אליהו' דבי ('תנא בעלה" רצון רוצה
מב). אות סוף ד, שופטים שמעוני' ב'ילקוט דיוק

הוא".95) ונגיד פקיד בביתו, קרח "אפילו ב: יב, מגילה
שורר  איש כל "להיות כב): א, (אסתר לפסוק שם מקביל

א 96)בביתו". סג, יבמות ראה רעה. באשה וחילופיהן
עדשים  תבשיל לי עשי לה כשאמר מצערתו; רב של שאשתו

עדשים. לו עשתה - קטנית קטנית, לו עשתה -

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ברזל 1) צאן נכסי נדוניא, כתובה, הם מה רבינו בו ביאר

תקנת  הבנות, מזון והשבועה. כתובתה פרעון מלוג, ונכסי
וכיצד  שתשבע קודם ממטלטלין, כתובה שתגבה הגאונים
הפוגמת  בכתובתה, קרקע לה ייחד אותה, משביעין
מקום  כתובתה, הפוחתת או בפניו שלא הנפרעת כתובתה,
אומרת  היא כתובתה, גובה מתי עד כתובה, כותבין שאין

הקטן  נאמן אם בעולה, אומרים והיורשים נשאתי בתולה
ושתי  גיטין שני איפכא, או גט בלי כתובה בגודלו, להעיד

כתובות.

.‡,Ú˜¯˜ ÔÈa - dÏÚ·Ï ‰M‡‰ ˙ÒÎnL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ»¿«¿»≈«¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa2ÔÈ·zÎ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ„·Ú ÔÈa , ≈¿«¿¿ƒ≈¬»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»ƒ

‡Èe„ ‡l‡ ,‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa3 ƒ¿««¿À»≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»¿¿»
ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰ Ïa˜ Ì‡Â .ÌÓL¿»¿ƒƒ≈««««¬»«¿¿»»»

‰˙Át Ì‡ - B˙eL¯a ˙ÈOÚÂ4BÏ ‰˙Át5Ì‡Â , ¿«¬≈ƒ¿ƒ»¬»»¬»¿ƒ
‰¯È˙B‰6BÏ ‰¯È˙B‰7Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - ƒ»ƒ»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈…

ÏÊ¯a8‡l‡ ,ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¿∆¿ƒ…ƒ≈«¬»«¿¿»»»∆»
È¯‰‰˙Át Ì‡ - ‰M‡‰ ˙eL¯a ‡È‰9,dÏ ‰˙Át ¬≈ƒƒ¿»ƒ»ƒ»¬»»¬»»

ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - dÏ ‰¯È˙B‰ ‰¯È˙B‰ Ì‡Â¿ƒƒ»ƒ»»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‚BÏÓ10. ¿

למקום,2) ממקום ולהעבירם לטלטלם שאפשר חפצים
ניידי'. דלא 'נכסי שהם: לקרקעות בניגוד דניידי', 'נכסי

נדניך".3) את נתת "ואת לג): טז, (יחזקאל הפסוק מלשון
תוזל.4) או לה 5)תפסד לשלם אחראי והוא לחובתו,

הכתובה. בשטר שהוערכה כפי התמורה כל את כשיגרשנה
הוקרה.6) את 7)השביחה, לה מחזיר ואינו לזכותו,

כברזל,8)השבח. קיימת שהקרן מ"א. פ"ז, יבמות
שהיו  ולפי לשלם, חייב - כולה נגנבה או כלתה שאפילו
חייב  הרועה והיה וכך, כך בשומת הצאן לשום רגילים
נקראו  לכך הצאן, כל מתו אם אפילו השומא כפי באחריותן
ברזל" צאן "נכסי אחריותם: עליו מקבל שהבעל הנכסים

שם). נגנבה.9)('ברטנורא' ב'בראשית 10)או אמרו
עבדי  "מהו ה"א): פ"ז, יבמות ב'ירושלמי' (וכן פמ"ה רבה'
מליגת  כענין מלוג". מלוג אומר: שאתה כמו מלוג?
כך  הראש, ועוזבים השיער שתולשים הראש, (מריטת)
('הערוך' בה רשות לו ואין הקרן ומניח הפירות אוכל הבעל

מלג). ערך

.·Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰ ‡lL ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆≈»ƒ»∆…ƒ¿ƒ»»
‰a˙ka Ô˙B‡ e·˙k ‡ÏÂ dÏÚ·Ï11e¯‡L ‡l‡ , ¿«¿»¿…»¿»«¿À»∆»ƒ¿¬

B‡ ,‰Ò¯‡˙pL ¯Á‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»»¿»ƒÀ»««∆ƒ¿»¿»
ÔlkL ,‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈ‡¯˜ Ïk‰ - ‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»«…ƒ¿»ƒƒ¿≈¿∆À»

d˙eL¯a12,‰a˙k ¯wÚ ‡l‡ ‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡Â .Ô‰ ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»ƒ«¿À»
‰‡Ó ‡e‰L13ÌÈ˙‡Ó B‡14˙ÙÒBz‰ ÌÚ ,15.„·Ïa ∆≈»»«ƒƒ«∆∆ƒ¿«

הכתובה.11) בשטר אותן רשמו לא האירוסין בשעת
לאכול 12) כיֿאם למכרם או לכלותם רשות לבעל ואין

ה"ז. פכ"ב לקמן שיתבאר כפי בלבד, זוז 13)פירותיהם
לאלמנה. לבתולה.14)- - לה 15)זוז מוסיף שהוא

רבינו  וסובר טז. הערה להלן וראה ה"ז), פ"י (למעלה משלו
ולוה. מלוה שבין חוב כל כדין כתובה, דין לנדוניא שאין
הכניסה  שלא כסף לאשה לתת חכמים שתיקנו מה כי
הכניסה  שהאשה מה אבל כתובה. להקרא ראוי זהו לבעלה,
והמקור  בעולם. חוב כשאר ודינו מ'כתובה' עדיף זה משלה,
יעשו  מה "מתה, פ:): (כתובות מהמשנה הוא רבינו לדעת
נכסי  (הם עמה?" והיוצאים הנכנסים ובנכסים בכתובתה
ולא  . . כתובה. להם "אין ק:): (שם וכן שם). רש"י - מלוג
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בין  חילקו סג:) (כתובות דמורדת בסוגיא וכן בלאות".
במוספנו  וראה (מגידֿמשנה). נדוניתה לנכסי כתובה

רבינו'. 'תשובת

.‚eÚ„B‰ ¯·k16ÔÈ„Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ewz ÌÈÓÎÁL , ¿»«¿∆¬»ƒƒ¿¿À»¿ƒ»¿ƒ
¯wÚ‰ ÔÈ„k ˙ÙÒBz‰17ÔÓÊ Ïk d˙Ba‚Ï ewz ‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ»ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿»»¿«

LiL ·BÁk ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ˆ¯zL18ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ BÏ ∆ƒ¿∆∆»¬≈ƒ¿∆≈¿«¿≈
Ì‡ B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙Èa‚ ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿≈∆»¿««ƒ««««ƒ

dL¯b19˙B·BË ˙B„O ÏÚaÏ eÈ‰ Ì‡L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ . ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ»«««»
,epnÓ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‰M‡‰ ‰‡·e ,˙BiBÈ·e ˙BÚ¯Â¿»≈ƒ»»»ƒ»ƒ¿¿À»»ƒ∆

ÂÈÒÎaL ‰Ú¯‰ ÔÓ ‡l‡ ‰a‚z ‡lL20‡È‰Â , ∆…ƒ¿∆∆»ƒ»»»∆ƒ¿»»¿ƒ
˙È¯eaÊ ˙‡¯˜p‰21. «ƒ¿≈ƒƒ

ה"ז.16) פ"י למקומות 17)לעיל (פרט הדברים לרוב
ראה  לתוספת. עיקר בין חילוק שיש מפורש בהם שנאמר
מפורש  וכן וה"ה). ה"ב פכ"ד ולקמן ה"ח, פט"ו לעיל
ככתובה". התוספת) (=היינו כתובה ש"תנאי ב נד, בכתובות

"שקבוע".18) התימנים: "לא 19)ובכת"י א: פא, כתובות
מחיים". לגבות כתובה ואין 20)ניתנה ב. מח, גיטין

שאיש  ממה "יותר כי להנשא, כך משום שתימנע לחוש
וב'תוספות  נ.). (שם להנשא" רוצה האשה - לישא רוצה
כדי  תקניטנו שמא חכמים חשו כי מפרש: שם יו"ט'
בזיבורית. דינה לפיכך כתובתה, ותגבה שיגרשנה

('ערוך 21) אבנים מלאה שדה ופירושה: ערבית, מילה
ס"ה, קא סי' חו"מ לשו"ע בהגהותיו והרמ"א השלם').
זבורא  מלשון שבקרקע, הגרוע החלק - "זיבורית אומר

הע  מבעליֿחיים מין שהוא הנדוניא (דבורה) אבל וקצים".
הבינונית. מן ונגבית חוב, ככל היא הרי

.„B˙BÓ ¯Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLkL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿∆»ƒ¿¿À»»««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MzL „Ú ‰a‚z ‡Ï -22ÁÈp‰ ‡lL …ƒ¿∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«

‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ,d˙a˙k BÏ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÌeÏk dÏˆ‡∆¿»¿¿…»¿»¿À»»¿…»¬»
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk dÏ ÔÈÓLÂ .d˙B‡23B˙B‡ ÔÈ˙ÁBÙe , »¿»ƒ»»«∆»∆»¬ƒ

d˙a˙kÓ24‡Ïa ‰·Bb - BBˆ¯Ï dL¯b Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿À»»¬»ƒ≈¿»ƒ¿»¿…
‰Úe·L25dÏ ÔÁ˜Ï È¯‰L ;‰ÈÏÚL ˙eÒk ÔÈÓL ÔÈ‡Â , ¿»¿≈»ƒ¿∆»∆»∆¬≈¿»»»

‡È‰ ‡Ï ,d‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰Â ,Ô‰a ‰˙ÎÊÂ26. ¿»¿»»∆¿∆¿ƒ»…ƒ

ונשבע 22) עומד והוא בזרועו, ספרֿתורה אוחז "הנשבע
כי  ה"ח). פי"א שבועות הל' רבינו (לשון בכינוי" או בשם
אלא  יפרע לא יתומים, מנכסי להפרע "הבא הוא: כלל
נגבית  שאינה לנדוניא הדין והוא פז.). (כתובות בשבועה"
בהל' וכמבואר חוב, כל כדין בשבועה, אלא היתומים מן
בהלכותיו  אלפסי יצחק רבנו וכתב ה"א. פי"ד ולוה מלוה

חפץ. בנקיטת היא זו ששבועה שם, הבגדים 23)לכתובות
בחייו. לה שקנה גופה לא 24)שעל כי א. נד, כתובות

ממנו. ותלך שתקחם דעת על אלו דברים לה הקנה
ואם 25) כתובתה. לו מחלה או מכרה אם הוא יודע שהרי

"תשבע  טען: אם אולם, לו? יטען מי כלום, טוען אינו הוא
הי"ט. לקמן מפורש דינו - טענתי" על אין 26)לי ולפיכך

דכתובות). פ"ד סוף בהלכותיו (רי"ף גופה שעל כסות שמין

עז. כתובות (ראה להוציא אותם שכופים אלה כל אולם,

ואינו  הואיל שעליה, מה כל שמין - ה"ז) פט"ו, ולעיל
(מגידֿמשנה). לרצונו מגרשה

.‰ÎÂ‡l‡ d˙a˙k ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‡lL ,eÈ˜˙‰ Ô ¿≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆»«¿»»¿À»»∆»
Ú˜¯w‰ ÔÓ27ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ ‰·Bb dÈ‡Â . ƒ««¿«¿≈»»ƒ∆«∆»¿¿»ƒ

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï28˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙BBf ˙Ba‰ ÔÈ‡Â . ¿««ƒ««««¿≈«»ƒ¿««ƒ«
dÈ‡Â .B˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ Ô‰È·‡¬ƒ∆ƒ∆«∆»¿¿»ƒ¿««ƒ»¿≈»

˙Ù¯BË29Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L Á·La d˙a˙Îa30ŒÛ‡ , ∆∆ƒ¿À»»¿∆«∆ƒ¿ƒ««≈««
el‡ ÌÈ¯·„e .Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb ·BÁ ÏÚaL ÈtŒÏÚ«ƒ∆««∆∆«∆«¿»ƒ≈

Ì‰ ‰a˙k ÈlwÓ31. ƒÀ≈¿À»≈

נוסח 27) ולפי מאיר. דרבי כרבנן ב. פא, ודף א. נא, כתובות
מפני  גובה אינה אלמנה רק האלמנה", תגבה "שלא זה:
שאינה  כשם לה, משועבדים אינם היתומים של שמטלטלין
הי"א). ממון נזקי מהל' (פ"ח אחר לבעלֿחוב משועבדים
אפילו  היא גובה עצמו, מהבעל כתובתה שגובה גרושה אבל
נראה  וכן ה"י). (שם אחר בעלֿחוב כמו המטלטלין, מן
שתגבה  שתיקנו הגאונים בתקנת ה"ז להלן רבינו מלשון
וכמו  לתקנה, צורך אין שבחייו הרי - בעלה" מות "אחרי
('מעשה  המטלטלין" מן גובה האלמנה "ונמצא בה"ח: כן
רבינו: בדברי הביא בתשובה הרשב"א אבל רוקח').
- הקרקע" מן אלא כתובתה האשה תגבה שלא "התקינו
(נדרים  הר"ן וכתב גרושה. ובין אלמנה בין משמע "האשה"
זמן  שאין מפני אחר מבעלֿחוב בזה גרועה שכתובה סה:)
(כשתמות  לעולם אותה תגבה שלא גם ויתכן ידוע, פרעונה
גם  וראה הקרקע. על אלא סומכת אינה ולפיכך בעלה) לפני

כט. הערה היו 28)להלן לא הנכסים אם א. נב, בכורות
ואח"כ  כתובתה, שיעור כדי בעלה מיתת בשעת שוים
מיתת  בשעת שוים שהיו כמה אלא גובה אינה - השביחו

שם). (רש "י תופסת.29)הבעל שלקח 30)חוטפת ,
כמבואר  לכתובתה, משועבדים שהם בחייו מבעלה קרקעות

ה"י. חכמים 31)בסמוך שהקילו הוא קל שם. בכורות,
אשה  - לישא רוצה משאיש ויותר הואיל כתובתה, בגביית
בעלֿחוב  אבל כ"כ, טובה עמו עשתה ולא להנשא, רוצה
ולא  השבח מן זכויותיו לאבד לו אין - ללוה טובה עשה
לשון  [ומסתימת קלב:). לבבאֿבתרא (רשב"ם בו מקילים
גם  מוסב שזה נראה כתובה", מקולי אלו "ודברים רבינו:
- הקרקע מן אלא כתובתה גובה שאינה הראשון, הדין על
הרשב"א  וכדעת אחר, בעלֿחוב מדין גרוע כתובה שדין הרי

כה]. הערה למעלה

.ÂÔÓ d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÏhzL ,‰a˙k ÈlwÓ ÔÎÂ¿≈ƒÀ≈¿À»∆ƒ…»ƒ»ƒ¿À»»ƒ
˙BÁt‰32ÌB˜Óa ‰M‡ ‡O ?„ˆÈk .˙BÚaËnaL «»∆««¿¿≈«»»ƒ»¿»

ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÌB˜Óa dL¯‚Â ,„Á‡∆»¿≈¿»¿»«≈ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈ‡eOp‰«ƒƒƒƒ»¿«≈ƒ≈»
ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓƒ»¿«≈ƒ¿ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒƒ»¿«ƒƒ≈»

ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ»¿«ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
da L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Ò ˙BÚÓ d˙a˙Îa ‰È‰La¿∆»»ƒ¿À»»»¿»¬»ƒ≈≈»

˙ÙÒBza ÔÈa ¯wÚa ÔÈa ,Úe„È ÚaËÓ34‡È‰ È¯‰ - «¿≈«»«≈»ƒ»≈«∆∆¬≈ƒ
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`zeyiקצ zekld - miyp xtq - elqk `"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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‰nk BÏ Ô˙BpL ,Úe„È ÚaËÓ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÈ„k¿ƒ««¿∆∆¬≈«¿≈«»«∆≈«»
‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,e‰ÂÏ‰L35. ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

ובמשקלן.32) "מפני 33)בגדלן ב: קי, כתובות
מקום  לפי פעם שיפרע בה הקילו מדרבנן, היא שהכתובה
להקל  זה בכל וכוונתנו הגירושין, מקום לפי ופעם הנישואין
כשיש  זה וכל שם). לרבינו, המשנה (פירוש הפרעון" עליו
שהם  חכמים, לה שתיקנו ומנה מאתיים כדי המטבע בשווי
פ"י, לעיל כמבואר טהור, כסף של דינר ועשרים חמשה
אין  שהרי לפרוע, יכול הוא אין מזה פחות אבל ה"ח.
בעילת  בעילתו - הפוחת וכל . . ממאתיים. לבתולה פוחתין

ה"ט). (שם, משיעור 34)זנות פחות בו יהיה שלא ובלבד
כדלעיל. ומנה מאתיים ודין 35)החכמים, הי"א. פ"ד,

השטר, כתיבת מקום אחרי בו שהולכים החוב, כדין הנדוניא
ה"ט. פי"ז, ולוה מלוה בהל' וכמבואר

.Ê˙B·ÈLÈ‰ ÏÎa ÌÈB‡b‰ ewz36‰M‡‰ ‰È‰zL , ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ dÏÚa ˙BÓ È¯Á‡ d˙a˙k ‰·B‚37, »¿À»»«¬≈«¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

eÈ˜˙‰L C¯„k38ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ·BÁ ÏÚ·Ï39. ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ
Ï‡¯OÈ ·¯a BÊ ‰wz ‰ËLÙe40È‡z ¯‡L ÔÎÂ . »¿»«»»¿…ƒ¿»≈¿≈¿»¿»≈

‰a˙k41ÔÈÏËÏhÓa ÔLÈÂ ,Ô‰ ‰a˙kk Ôlk - ¿À»À»«¿À»≈¿∆¿»¿ƒ«¿¿ƒ
'ÔÈ¯Îc ÔÈa' ˙a˙kÓ ıeÁ .Ú˜¯˜·k42e‡ˆÓ ‡lL , ƒ¿«¿«ƒ¿À«¿ƒƒ¿ƒ∆…»»

ËeLt Ô˙M¯È ‚‰Ó43·ÈLÈ‰ ÏÎa˙B44È‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿À»»»¿»«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ,‡¯Ób‰ ÔÈc ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ :¯ÓB‡≈«¬ƒƒ»«ƒ«¿»»∆≈¿ƒ

.Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ Ôn‡ ˙a˙k¿À«ƒ»∆»ƒ««¿«

עמ'36) התשובות חלק לכתובות, הגאונים' ב'אוצר ראה
א. נא, כתובות ב'תוספות' פ"ו, לכתובות ברי"ף ואילך, 210

יד. סי' דקידושין פ"ג ורא"ש א. סז, שהרבה 37)ודף מפני
ואשה  בלבד, מטלטלין במסחר בעיקר עוסקים אנשים
אנשים  היו כבר שבזמנם משום וגם עליהם. דעתה סומכת
סז.). לכתובות ורש"י (מגידֿמשנה, כלל קרקעות להם שאין
שכתב  מ"ט) פ"ח (בכורות לרבינו המשניות בפירוש וראה
שמואל' 'בית ועי' השבח. מן אף שגובה זו תקנה שבכלל

סקי"ב. ק שמדין 39)הגאונים.38)סי' היתומים. של
לא.) פסחים (ראה לבעלֿחוב משועבדים הם אין תורה
אפילו  קיים, הלוה "בעוד סז:): (ב"מ רש"י וכביאור
מעותיו  הלוה לו שהרי בעלֿחוב, גובה כתפו שעל מגלימה
לביתו  ויכנס ביתֿדין שליח יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד,
אתה  אשר "והאיש יא): כד, (דברים שנאמר משכונו, ויטול
כשמת  אבל החוצה". העבוט את אליך יוציא בו, נושה
ירשו  ואילו ממנו, לוו לא הרי וליתומים? לו מה הלוה,
של  נכסיו כי ערב, כדין מחיים, הנכסים משועבדים קרקעות,
מטלטלים  אבל סמך, עליהם - לו וכשהלוה ערביו, הם אדם
הואיל  המלוה, סמך עליהם לא שהרי ערב, דין להם אין
בבעלֿחוב, הגאונים ותקנת ולאבדם". להצניעם הלוה וביד

הי"ב. ממון נזקי מהל' בפ"ח גם 40)כתבה רבינו כתב כן
(אוצר  הגאונים' ב'תשובות הוא וכן שם. ממון, נזקי בהל'

.(211 עמ' שם, ועוד 41)הגאונים רפואתה הבנות, מזונות
שם. וב'תוספות' ברי"ף ראה ה"ב). פי"ב, (לעיל

בנים 42) - דכרין בנין ה"אֿב. פי"ט, לקמן מפורשת
ומקובל.43)הזכרים. ביטלוה 44)נפוץ גאונים וקצת

סי' פ"ד, כתובות ורא"ש ,186 עמ' נ: לכתובות ('מאירי'
כד).

.ÁeÚÓMLÂ eÚ„iL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa e‚‰ ¯·k¿»»¬¿»«¿∆»«¿¿∆»«¿
ÔÈa ÈÚ˜¯˜nÓ ÔÈa :‰a˙ka e·zÎiL ,ÔÚÓLƒ¿»∆ƒ¿¿«¿À»≈ƒ¿«¿¿≈≈

ÈÏËÏËnÓ45ÌÈL‡Â ,‡e‰ ÏB„b Ôewz ‰Ê ¯·„Â . ƒ¿«¿¿≈¿»»∆ƒ»«¬»ƒ
z ‰Ê È¯‰L ;‰Ê ¯·„ e‚È‰‰ ÌÈB·e ÌÈÏB„bÈ‡ ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»∆∆¬≈∆¿«

ÔBÓÓaL46ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰·B‚ ‰ÓÏ‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆¿»¿ƒ¿»»«¿»»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a ‡Ï ,‰Ê È‡˙a47. ƒ¿«∆…¿«»««¬ƒ

יורשי 45) ועל עלי קיבלתי . . . זו כתובה "אחריות שכותב:
מקרקעות  לקנות אני שעתיד מה ועל . . . אחרי
יבום  מהל' פ"ד לרבינו הכתובה נוסח ראה וממטלטלין".

שם. הגאונים' ב'אוצר הוא וכן שאפשר 46)הל"ג.
ה"ט. פ"ו, לעיל ראה בתורה, שכתוב מה על אפילו להתנותו

ה"ט.47) בסמוך מתבאר לזה, זה בין וההבדל

.Ë·˙k ‡lL È¯‰48‡O ‡l‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa Ck ¬≈∆…»«»ƒ¿««¿À»∆»»»
‰·Bb - ÌÈB‡b ÏL BÊ ‰w˙a Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙Ò49, ¿»ƒ»»≈«¿«»»∆¿ƒ»

¯·ca ÔÈ·MÈ˙Ó - ¯·c‰ eÏ ˜tzÒpL B‡ ,Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«∆ƒ¿«≈»«»»ƒ¿«¿ƒ«»»
ŒÏÚŒÛ‡ da Ôe„Ï ÌÈB‡b‰ ˙w˙a Ák ÔÈ‡L ;‰a¯‰«¿≈∆≈…«¿«»««¿ƒ»»««
˙wz Ì‰L ‰a˙k È‡z ÔÈ„k ,‰L¯t˙ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈¿À»∆≈«»«

ÔÈ¯„‰q‰50da ‡ÈˆBpL „Ú ,‰ÏB„b‰51ÔÓ ÔBÓÓ ««¿∆¿ƒ«¿»«∆ƒ»»ƒ
ÌÈL¯Bi‰52. «¿ƒ

ממטלטלי".48) בין ממקרקעי שידע 49)"בין שכיון
שישארו  המטלטלין אפילו נכסיו, כל לה שעבד - זו בתקנה

מותו. נכתבו 50)לאחר שלא אע"פ אומרים: אנו ובהם
ביתֿדין  תנאי שזהו נכתבו, כאילו - הכתובה בשטר

ה"ה). פי"ב, ולעיל נא., הגאונים.51)(כתובות תקנת בכח
הכתובה.52) בשטר כן כתב לא וגם זו, בתקנה ידע כשלא

שתגבה  ח', בהלכה רבינו שהזכיר הגדול" ה"תיקון וזהו
דברי  והשווה האחרונים'. 'תקנת מכח לא ה'תנאי' מכח
היו  במערב "אבל הי"א: פי"א, ולוה מלוה הל' רבינו
ומן  הקרקע מן לגבות שיש חובות בשטרי כותבים
תנאי  על גובה ונמצא מותו, אחר בין בחייו בין המטלטלין,
זו, בתקנה הלוה ידע לא שמא . . . התקנה מן יותר זה
בתקנת  כח שאין כדין, שלא יוצא יתומים ממון ונמצא

יתומים". בה לחייב האחרונים

.ÈÔÈ‡¯Á‡ ÏÚa‰ ÈÒÎ Ïk eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈««««¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ53‰Ó d˙a˙k elÙ‡ .‰a˙kÏ54BÏ LÈÂ , ¿«¿»ƒ«¿À»¬ƒ¿À»»»∆¿≈

„eaÚL ˙Áz Ïk‰ - ÌÈ·e‰Ê ÌÈÙÏ‡a Ú˜¯˜55 «¿««¬»ƒ¿ƒ«…««ƒ¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ¯kÓiL ÏÎÂ .‰a˙k‰«¿À»¿»∆ƒ¿…«««ƒƒƒ¿»»««

BÏ LÈÂ Ìi˜ B¯kÓnL Èt56‰ˆ¯È Ì‡ ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ƒ∆ƒ¿»«»¿≈ƒ¿…»¿»»ƒƒ¿∆
Û¯ËÏ dÏ LÈ -57B‡ ‰pL¯‚iLk d˙a˙Îa Ô˙B‡ ≈»ƒ¿…»ƒ¿À»»¿∆¿»¿∆»

ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓz ‡Ï Ì‡ ,˙eÓiLk58. ¿∆»ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ
‰Úe·La ‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - Û¯ËzLÎe59˙ËÈ˜a ¿∆ƒ¿……ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ60˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk ÔÈ„k ,61‡lL È„k ,BÊ ‰w˙Â . ≈∆¿ƒ»«¬≈¿«»»¿≈∆…
ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰a˙k ‰È‰z62. ƒ¿∆¿À»«»¿≈»

זוז.54)ערבים.53) ויכול.56)משכון.55)מאה
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בחזקה.57) בניגוד 58)לקחת למישהו, נמכרו  שלא
וכן  משועבדים". "נכסים הנקראים: ללקוח, שנמכרו לנכסים
מנכסים  נפרעים "אין מ"ב): פ"ה, (גיטין במשנה מצינו
הלוקח  שהרי חורין", בני נכסים שיש מקום משועבדים
הימנו". לגבות מקום לך "הנחתי למלוה: אומר

א.59) פז, למעלה 60)כתובות וראה מ"ט. לכתובות רי"ף
ה"א.61)ה"ד. פי"ד, ולוה מלוה ובהל' א. מה, שבועות
מאתיים 62) לבתולה כותבים היו בראשונה ב: פב, כתובות

ועדיין  . . הכתובה). לאחריות נכסיהם משעבדים היו (ולא
(לפי  וצאי כתובתך טלי לה אומר עליה, כועס כשהיה
ותיקן  שטח בן שמעון שבא עד לכך), מיוחדת שהיתה
לה  ייחד (ולא לכתובתה אחראין נכסי כל לה כותב שיהא
יהיה  שעתה נכסיו, כל על וסומכת במטלטלין, כתובתה

שם.). 'תוספות' – לה וליתן מעות להוציא עליו קשה

.‡È‰ÓÏ‡‰ ˙‡ ÔÈL¯Bi‰ B‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈaLnLk¿∆«¿ƒƒ≈ƒ«¿ƒ∆»«¿»»
‡l‡ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLk¿∆»ƒ¿¿À»»≈«¿ƒƒ»∆»
ÔÈÚÓ eÈ‰ ÔÈÈ„ ÈzaL ÈtÓ ;ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ¿≈ƒƒ¿≈∆»≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˜c˜„z ‡Ï ‡nL dÏ ÔÈLLBÁL ,dÚÈaL‰lÓƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ»∆»…¿«¿≈«

‰Úe·Ma dÓˆÚ63- d¯Èc‰Ï ÌÈÓB˙È‰ eˆ¯ Ì‡Â . «¿»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«ƒ»
eˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ï ˙¯„B64˙È·a d˙B‡ ÔÈ¯ÈcÓe , ∆∆»∆»«∆ƒ¿«ƒƒ»¿≈

.d˙a˙k ˙ÏËB Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»∆∆¿À»»

לעצמה 63) היתר תורה היתומים, לפני טורחת שהיא מפני
וסוברת  מועט, דבר שלקחה בעוד כלום, לקחה שלא לישבע
חוץ  כשהיא והשבועה לה.), (גיטין טרחתה בשכר שזה
בקללת  אלא בכינוי או בשם שאינה קלה היא לביתֿדין
שם). ו'תוספות' רש"י (ראה כך כל חמור עונשה ואין ארור,
('מעשה  לביתֿדין חוץ השביעוה הדיוטות שלשה ושמא

מיני 64)רוקח). עלי "יאסרו ביתֿדין: לפני שתאמר
על  תעבור ואפילו מכתובתי", כלום קיבלתי אם אלו, מזונות
('תוספות' שקר שבועת כעונש כך כל חמור ענשה אין נדרה

שם).

.·È‰ÈL¯BÈ ÔÈ‡ - Ú·MzL Ì„˜ ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó65 ≈»»«¿»»…∆∆ƒ»«≈¿∆»
„Ú ‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ;ÌeÏk d˙a˙kÓ ÔÈL¯BÈ¿ƒƒ¿À»»¿∆≈»¿À»«

Ú·MzL66˙‡O Ì‡Â .67BÊ È¯‰ - Ú·MzL Ì„˜ ∆ƒ»«¿ƒƒ»…∆∆ƒ»«¬≈
;‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk ˙ÏËBÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ˙ÚaLƒ¿«««««ƒƒ¿∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÏÚa‰ dÏ ¯ÙÈ ‡nL ,˙ÏËBÂ ˙¯„B dÈ‡ Ï·‡68. ¬»≈»∆∆¿∆∆∆»»≈»«««

אחר.65) מבעל שבועה 66)בניה מוריש אדם "ואין
להשבע  יכולים הבנים שאין לפי מח.). (שבועות לבניו"
מלוה  הל' השווה שם). (רש"י אביהם שנתחייב זו שבועה

ה"ג. פי"ז, שני.67)ולוה זה 68)לבעל על סומכת והיא
כשנדרה  אבל וברש"י). לה: (גיטין שקר על וגובה ונודרת
הבעל  ש"אין להפר יכול השני בעלה אין - נישואיה לפני

(שם). בקודמין" מיפר

.‚ÈÚ˜¯˜ dÏ „ÁÈ69dÏ „ÁiL ÔÈa - d˙a˙Îa ƒ≈»«¿«ƒ¿À»»≈∆ƒ≈»
ÌÈ¯ˆn‰ ˙Úa¯‡a70„Á‡ ¯ˆÓa ÔÈa ,71˙‡ ‰·Bb - ¿«¿«««¿»ƒ≈¿∆∆∆»»∆

‰Úe·L ‡Ïa ‰pnÓ d˙a˙k72dÏ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»»ƒ∆»¿…¿»¿≈ƒ»«»
‡Ïa Ô˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÓi˜ ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»«»ƒ∆∆»¿…
ÔÈÏËÏhÓ Ô‰a Á˜ÏÂ e¯kÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L¿»¿≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«»∆ƒ«¿¿ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓcÓ ÌÈiM‰ el‡L Ú„BÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«∆≈«¿ƒƒƒ¿≈«ƒ«¿¿ƒ
ÔzÏËB - ÌÈBL‡¯‰73‰Úe·L ‡Ïa74. »ƒƒ«¿»¿…¿»

לכתובתך".69) תהא פלונית "שדה לה: שכתב
כל 71)הגבולים.70) את סימן שלא מתוך אומרים: ואין

עליה. דעתה סומכת ואינה צרכה, כל מיוחדת זו אין מצריה,
שמא 72) מחשש הוא השבועה עיקר כל כי א. נה, כתובות

- שדה לה שייחד זו אבל לכתובתה, כסף  צרור התפיסה
שם). (רש"י שהתפיסה הצרור היא ובכת"י 73)היא

נוטלת. לא 74)התימנים: שהראשונים הרי"ף, וכדעת שם.
שהם  זמן כל נדונייתה בנכסי והואֿהדין נמכרו. אלא נאבדו
ועומדים  מיוחדים שהם שבועה בלא נוטלתם קיימים,
הבעל  ואין נוטלת" אני "כלי לומר: יכולה שהרי לרשותה.
יבמות  ראה אביה. בית שבח משום - בדמיהם לסלקה יכול

הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה ב סו,

.„È.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - d˙a˙k ˙Ó‚Bt‰«∆∆¿À»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÏÚa‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ ?„ˆÈk≈«ƒ»¿«¿À»∆≈∆∆«««
ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :¯ÓB‡≈ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ

CÎÂ Ck ‡l‡75˙ˆ˜na ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ LÈ elÙ‡Â .76 ∆»»»»«¬ƒ≈»∆»≈ƒ«ƒ¿»
‰ÏËpM ‰Ó ÔBaLÁa dÓˆÚ ‰˜c˜„ elÙ‡Â ,‰ÏËpL∆»¿»«¬ƒƒ¿¿»«¿»¿∆¿«∆»¿»

‰Ëe¯t ÈˆÁa77‰Úe·La ‡l‡ ¯‡M‰ Ïhz ‡Ï -78. «¬ƒ¿»…ƒ…«¿»∆»ƒ¿»

לב 75) לשום מדקדק אינו מחבירו הנפרע ב. פז, כתובות
ונפרעה  הואיל וזו מדייק). (והפורע מחברו שקיבל מה לכל
כדי  שבועה עליה הטילו - הכל שנפרעה אפשר במקצת,

יותר,76)שתדייק. לה פורע היה אילו אומרים: אנו אין
הראשון. בפרעון שעשה כדרך עדים מזמין אין 77)היה

בשבועה. שלא כך משום ותיטול דייקנית שהיא מוכיח זה
ללשון  מקביל פרוטה", חצי בחצי הנוסח: התימנים ובכת"י
רש"י: ומפרש פרוטה", משוה פחות "פחות שם: התלמוד
פלוני, ביום לי נתת כך חשבון, עמו עושה שקיבלה במנה
משוה  פחות אפילו בחשבון ומצרפת פלוני, ביום וכך

הדין 78)פרוטה. חוב בשאר שגם בנדונייתה, הדין וכן
ה"א. פי"ד, ולוה מלוה בהל' כמבואר כך,

.ÂË‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…
‰Ïa˜˙pL ‰ÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ƒ¿««¿ƒ¿¿≈∆»≈ƒ»∆»∆ƒ¿«¿»
‡l‡ ‰a˙k‰ Ïk Ú¯tz ‡Ï - ˙ˆ˜Ó B‡ Ïk‰«…ƒ¿»…ƒ»«»«¿À»∆»

‰Úe·La79. ƒ¿»

של 79) דעתו להפיס כדי היא חכמים ותקנת שם. כתובות,
המכחיש  את מחייב אחד ש"עד התורה שבועת זו ואין בעל.
ולא  נשבעים שבתורה הנשבעים כל שהרי שבועה", -
כנ"ל. היא חכמים תקנת אלא ונוטלת, נשבעת וזו משלמין,

.ÊË.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÂÈÙa ‡lL ˙Ú¯Ùp‰«ƒ¿««∆…¿»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÔÈc ˙Èa - BÏ CÏ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯bL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆≈≈∆ƒ¿¿»«≈ƒ

d˙a˙k d˙B‡ ÔÈa‚Óe Ú·MzL ¯Á‡ ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ80. ¿ƒƒ¿»»««∆ƒ»««¿ƒ»¿À»»
Á¯Ë Ô‰Ï LiL ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»»∆≈»∆…«
- BÚÈ„B‰Ï ·B¯˜ ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¬»ƒ»»¿»»¿ƒ

BLÔÈÚÈ„BÓe BÏ ÔÈÁÏ81Ú·Mz - ‡B·È ‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ¿ƒƒƒ¿ƒ…»ƒ»«
Ïh˙Â82. ¿ƒ…
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א.80) פח, קעד,81)שם בבבאֿבתרא ומקורו שם. הרי"ף
יתבע  לא חבירו את והמלוה ערביו, הם אדם של שנכסיו א

תחילה. הערב "שלא 82)את כן, הדין בבעלֿחוב ואפילו
ויושב  והולך חבירו של מעותיו נוטל ואחד אחד כל יהא

פח.). (שם לווין" בפני דלת נועל ואתה הים, במדינת

.ÊÈ?„ˆÈk .‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù - d˙a˙k ˙˙ÁBt‰«∆∆¿À»»ƒ¿««∆…ƒ¿»≈«
zÏa˜˙ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡a ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ƒ»¿«¿À»¿∆∆≈ƒ¿««¿¿
ÈÏ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ¿¿≈ƒ
‰Ó‡ ,ÛÏ‡ ÈÏ ·˙kL ‰ÊÂ ;ÊeÊ ˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡83 ∆»¬≈≈¿∆∆»«ƒ∆∆¬»»
‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù BÊ È¯‰ - BÈ·Ï ÈÈa ‰˙È‰84. »¿»≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿««∆…ƒ¿»

˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡ È˙a˙k ¯ËLa ÔÈ‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¬≈≈
,ÌeÏk ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰Ê ¯ËLa ˙Ú¯Ù dÈ‡ -≈»ƒ¿««ƒ¿»∆∆≈∆∆¿
CÎÈÙÏ .¯˜L ‡e‰L ˙„B‰ el‡Îe B˙B‡ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿ƒ»∆∆∆¿ƒ»

¯ËÙÂ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL85. ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»

זוז.83) מאות חמש אלא אתבענו שלא בי האמין הוא
ב.84) פז, -85)כתובות זוז מאה חבירו את הטוען כדין

(ראה  מדרבנן היסת שבועת שנשבע בכל, כופר והלה
ה"ג). פ"א, ונטען טוען והל' מ: שבועות

.ÁÈ- ‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï :e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÌB˜Óe ;ÈÏËe ÈÚ·M‰ :ÔÈc ˙Èa dÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»
:ÏÚaÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Úe·La ‡lL Ú¯tz :e¯Ó‡L∆»«¿ƒ»«∆…ƒ¿»¿ƒ«««

dÏ Ô˙Â „ÓÚ86„Ú BÊ ‰ÚËa ÔÓ‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¬…¿≈»¿≈«»∆¡»¿«¬»«
.EÈ¯·„Ï ‰È‡¯ ‡È·zL∆»ƒ¿»»ƒ¿»∆

בעלה.86) דעת להפיס כדי אותה משביעים אנו ואין

.ËÈ- È˙ÚË ÏÚ ÈÏ Ú·Mz :BÓˆÚÓ ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««≈«¿ƒ»«ƒ««¬»ƒ
ÈÏËe ÈÚ·M‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡87.ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·M˙Â , ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆

‰Úe·La ‡lL d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙È˙‰88B‡ , ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆¿À»»∆…ƒ¿»
ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‡‰zL89‡Ïa epnÓ ‰·Bb - ∆¿≈∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…»ƒ∆¿…

- ÂÈL¯BiÓ ˙Ba‚Ï ‰‡a Ì‡ Ï·‡ .ÏÏk ‰Úe·L¿»¿»¬»ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
Ú·Mz90.Ïhz Ck ¯Á‡Â ƒ»«¿««»ƒ…

רבינו 87) בדברי הוא וכן שם, וברי"ף א. מא, שבועות
למד  ומשם חוב, שטר בענין ה"ב ולוה מלוה מהל' בפי"ד

אשה. כתובת לענין לה:88)רבינו שיאמר אףֿעלֿפי
וטלי". שאינה 89)"השבעי ה"יד) (דלעיל פוגמת כגון

בשבועה. אלא אם 90)נפרעת ממנו, אלא פטרה שלא
פו:). (כתובות בחייו כתובתה תגבה

.Î‡Ïa ÂÈL¯BiÓ d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙˙‰ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»ƒ¿»¿…
‰Úe·L91ÏÚ ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‰È‰zL B‡ , ¿»∆ƒ¿∆∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…«

‰Úe·L ‡Ïa Ô‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ÂÈL¯BÈ92Ï·‡ .Ì‡ ¿»¬≈∆∆≈∆¿…¿»¬»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯ËÏ ‰‡a93‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - »»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ…ƒ¿…∆»

‰Úe·La94ÔÈ‡L ;ÏÚa‰ dÈÓ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡ƒ»«««∆≈
Ï·‡ ,ÂÈL¯BÈ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‡l‡ ÏÈÚBÓ ÏÚa‰ È‡z¿««««ƒ∆»»»¿«¿»¬»

ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡ ÔBÓÓ „ÈÒÙ‰Ï95. ¿«¿ƒ»¬≈ƒ≈ƒ

מנכסי 91) נפרעים שאין להשבע, עליה הדין שמן אףֿעלֿפי
פז.). (כתובות בשבועה אלא שם.92)יתומים

הם 93) והרי נישואיה, אחרי הבעל בחיי ללקוחות שנמכרו
נכסים  שם אין אם כתובתה, לפרעון ואחראים משועבדים

ה"י. כדלעיל חורין, נתקבלה 94)בני שלא ללקוחות,
ה"ד. כדלעיל עדיין, בפט"ו 95)כתובתה רבינו כתב כן

פ"ט. בכתובות הרי"ף דעת וכן ה"ז. ולוה מלוה מהל'
הלוקח, למקח הבעל נאמנות שקדמה שכל סובר והראב"ד
נכסים  לקנות לו היה לא שהלוקח בשבועה, שלא גובה היא

לעצמו). הפסיד (והוא אנפשיה אפסיד ואיהו אלה.

.‡Î- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰L ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿«¿À»≈ƒ««»»
‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ d˙a˙k ‰·B‚Â ˙ÚaLƒ¿««¿»¿À»»¿»¬ƒ««≈»

‰L96˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa . »»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»¿≈
‰È·‡97ÔÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡ Ì‡Â . »ƒ»¿ƒ≈¿«¿À»≈ƒ««»»≈

‰a˙k ¯wÚ elÙ‡Â ,ÌeÏk dÏ98ÌBÈa ‰Ú·z elÙ‡Â , »¿«¬ƒƒ«¿À»«¬ƒ»¿»¿
dÏÚa ˙˙ÈÓ99ÔÈ‡ ‰a˙k ¯wÚ elÙ‡ ,‰Le¯b‰ ÔÎÂ . ƒ««¿»¿≈«¿»¬ƒƒ«¿À»≈
dÏ100‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú101. »«∆ƒ¿«¿À»

היתה 96) ליורשים, הכתובה מחלה אילו כי א. קד, כתובות
הכתובה. שטר להם הכ"ג.97)מוסרת בסמוך ראה

לאלמנה.98) זוז ומאה לבתולה, זוז שמא 99)מאתיים
שטרה. לו והחזירה מחלתה, או כתובתה נתקבלה

הוא 100) אם אבל לי, מחלה או פרעתי הבעל כשטוען
לפורעה. חייב - שם.101)מודה ברי"ף וכן א. פט, שם

.·Î·zÎÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆«¿»ƒ¿…
‡l‡ ,‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ï·‡ ;‰a˙k¿À»¬»¿»∆≈«¿»ƒ¿…¿À»∆»
‰a˙k ¯wÚ ‰·B‚ BÊ È¯‰ - ÔÈc ˙Èa È‡z ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿«≈ƒ¬≈»ƒ«¿À»
‰L¯b˙ ÔÈa - ‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»»¿«¿À»≈ƒ¿»¿»
‰˙È‰L ÔÈa dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡˙ ÔÈa≈ƒ¿«¿¿»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»

‰È·‡ ˙È·a102‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa dÏ ÔÈ‡ ˙ÙÒBz Ï·‡ , ¿≈»ƒ»¬»∆∆≈»¿»»∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a103. ƒ¿»»¿»

אע"פ 103)שם.102) בה שנאמר ביתֿדין מתנאי שאינה
הוא  הטוב מרצונו אלא כנכתבה. היא הרי נכתבה שלא

נאמנת. אינה - בידה כתובתה ואין והואיל מתחייב,

.‚ÎÔÈ‡L ÌB˜Óa ¯wÚ‰ ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‰nk „ÚÂ¿««»ƒ¿∆»«¿»»»ƒ»¿»∆≈
‰·Bb - dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡ ?‰a˙k ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿À»ƒ»¿»¿≈«¿»»

ÌÏBÚÏ104ÌÈ¯OÚ „Ú - ‰È·‡ ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡Â , ¿»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ»«∆¿ƒ
LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ Úa˙Ï ‰‡a Ì‡Â .‰L LÓÁÂ¿»≈»»¿ƒ»»ƒ¿…«««∆¿ƒ¿»≈
‰˜˙L ‡Ï - ‰ÏÁÓ ‡Ï el‡L ;ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰L»»≈»¿∆ƒ…»¬»…»¿»

‰Ê ÔÓÊ Ïk105:¯Ó‡zL È„k ÌÈL¯Bi‰ ÌÚ dÈ‡ È¯‰Â , »¿«∆«¬≈≈»ƒ«¿ƒ¿≈∆…«
.˙Èaa ÈnÚ Ô‰Â ÔÚ·˙lÓ ÈzÓÏÎƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿≈ƒƒ««ƒ

אלא 104) כתובתה, להם שמחלה ראיה שתיקתה אין כי
היא  בושה פרנסתה, לה ונותנים אותה שמכבדים מפני

כתובתה. משלהם,105)לתבוע ניזונית שהיא אע"פ
מלתבוע  בושה אינה ביחוד, בה מטפלים ואינם הואיל
שם). למשנה יו"ט' ב'תוספות וראה קד. (כתובות כתובתה

.„ÎCÎÈÙÏ106CÈÏBÓ BÓˆÚ L¯Bi‰ ‰È‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈«¿ƒ
Úa˙Ï dÏ LÈ - da ÏtËÓe ‰È·‡ ˙È·Ï ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿≈»ƒ»¿«≈»≈»ƒ¿…«
BfL ÈtÓ ;‰L LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ elÙ‡Â d˙a˙k¿À»»«¬ƒ««∆¿ƒ¿»≈»»ƒ¿≈∆
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LBa ‡È‰L ÈtÓ ,‰Ú·z ‡ÏÂ ‰˜˙MLÔÓ ‰ ∆»¿»¿…»¿»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ
L¯Bi‰107. «≈

על 106) ראיה שתיקתה אין בושה, שהיא ובשעה הואיל
קד:).107)מחילתה. (שם בה שנהג הגדול הכבוד מחמת

כדין  התוספת ודין לביתה, מזונותיה להוליך בעצמו בטרחו
אלא  התוספת, בסכום מודים היתומים שאפילו הכתובה,
והיא  שנה כ"ה עליה שעברו כל להם, שמחלה שטוענים
חוב  כדין נדונייתה ודין התוספת. גם הפסידה אביה, בבית
קד.). (שם בגמרא כמבואר מחילה, דין בו דנים לא שלעולם
בעלֿחוב  כדין שדינה לעולם, כתובתה גובה הגרושה וכן

(שם).

.‰ÎÈ˙a˙k ¯wÚÂ È˙‡O ‰Ïe˙a :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈL¯BÈ B‡ ÏÚa‰Â ,ÌÈ˙‡Ó108˙‡O ‰ÏeÚa :ÌÈ¯ÓB‡ »«ƒ¿«««¿»¿ƒ¿»ƒ»

dÏ eOÚL e‡¯L ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ - ‰‡Ó ‡l‡ dÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»≈»ƒ≈≈ƒ∆»∆»»
Ô˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ e‚‰pL ˙B‚‰n‰«ƒ¿»∆»¬«¿≈»»ƒ«¬»

‰ÁÓO ÈÈÓ ÔB‚k ,‰Ïe˙·Ï109B‡ ÌÈ¯˙k B‡ ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ
LeaÏÓ110Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ¯‡L B‡ ,Úe„È «¿»«¿»¿»ƒ∆≈ƒ»

‰Ïe˙·Ï ‡l‡111ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈∆∆»«ƒ¿ƒ≈
‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ‰Êa ÌÈ„Ú dÏ112‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ»∆¬≈∆∆»∆¿ƒ»»

È¯‰L ,‰¯Bz‰ ˙Úe·L BÚÈaL‰Ï dÏ LÈ - Ìi˜ ÏÚa‰««««»≈»¿«¿ƒ¿««»∆¬≈
‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰113BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔËw‰ ÔÓ‡Â . »¿ƒ¿»««¬»¿∆¡»«»»¿»ƒ¿»¿

˙ÈBÏÙÏ ‰OÚpL ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :¯ÓBÏÂ¿«»¬ƒ¿∆»ƒƒ»»∆«¬»ƒ¿ƒ
˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó114ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ƒ¿««¿¿…«¿»ƒ»≈¿»

‰a˙k ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L115.e¯Ó‡L BÓk , ∆≈¿ƒ¿À»¿∆»«¿

נתאלמנה.108) לפניה,כתובות109)אם "רקדו ב: טז,
כלומר  תרומה, יין של כוס בשורה", של כוס לפניה העבירו

ראשית. כתרומת ראשית על 110)זו צעיף "הינומא"
מגולות, עיניה שאין ומתוך עיניה, על משורבב ראשה
יז: (שם תנומה שם על - הינומא בתוכו, לפעמים מנמנמת

טו:111)וברש"י). (שם לתינוקות קליות חילוק כגון
נישאות.112)במשנה). בתולות - נשים "רוב א: טז, שם

בהינומא), שיצאת (יודעים קול לה יש בתולה הנישאת וכל
רובה". נתערער - קול לה ואין הואיל במנה,113)וזו

ומב:). לח: (שבועות התורה מן שבועה חייב במקצת ומודה
- קרקעות? שעבוד כפירת על נשבעים שאין ואףֿעלֿפי
הוא  חייב המטלטלים, מן לגבות היא הגאונים ותקנת הואיל
 ֿ ובלחם בראב"ד ,72 עמ' טז. לכתובות (ה'מאירי' בשבועה
החכמים, לשבועת התורה שבועת בין וההבדלים משנה).
התורה  בשבועות מהם: ואחד א. מא, בשבועות מנויים
משלם) ואיני נשבע איני אמר (אם הנתבע לנכסי יורדים
אלא  לנכסיו יורדים אין - דרבנן ובשבועה לתובע. ונותנים
נידויו, תבע ולא בא לא ואם יום, שלשים אותו מנדים
ונטען  טוען הל' רבינו (מלשון מרדות מכת אותו מלקים

ה"דֿה). נישאות,114)פ"א בתולות - נשים ורוב הואיל
שכתב  ומכיון כח.). (כתובות גמורה לעדות צריכים אנו אין
שאפילו  אלא שנים, שצריך נראה עדים" יש "אם למעלה
 ֿ כסף ועי' ,132 עמ' שם ('מאירי' נאמנים קטנים שניהם

הרי 115)משנה). שכותבים במקום כי ב. טז, כתובות
אם  כאלמנה, או כבתולה נשאת אם בכתובה לראות אפשר

שלא  מודים היורשים או והבעל הכתובה, שנאבדה לא
(מגידֿמשנה). נשאת" "בעולה שטוענים: אלא נפרעה,

.ÂÎ,˙Ó‡ - ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒ∆¡∆∆
dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ dÈ‡L116‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»

‰¯Ó‡Â ,Ëb dnÚ ÔÈ‡Â ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿«¿À»¿≈ƒ»≈¿»¿»
‡e‰Â ,È˙a˙k ÈÏ Ôz ,Èhb „·‡Â ÈzL¯b :dÏÚ·Ï¿«¿»≈«¿«ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿À»ƒ¿
Ï·‡ ;‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔzÏ ·iÁ - CÈzL¯‚ ‡Ï :¯ÓB‡≈…≈«¿ƒ«»ƒ≈»ƒ«¿À»¬»
,dL¯bL ‰È‡¯ ‡È·zL „Ú ,˙ÙÒBz‰ dÏ Ô˙B BÈ‡≈≈»«∆∆«∆»ƒ¿»»∆≈¿»

d„È ˙ÁzÓ ‰a˙k‰ ÌÚ Ë‚ ‡ˆiL B‡117. ∆≈≈≈ƒ«¿À»ƒ««»»

א.116) קטז, רבינו,117)יבמות על משיג הראב"ד
הכתוב  (מלשון הם טלואות במות אלו דברים ואומר:
יוצא  גט וכאילו פניה, מעיזה אינה שאם טז) טז, יחזקאל
ועוד  התוספת. על גם נאמנת תהיה לא למה  ידה, מתחת
לגבות  נאמנת היא שאין וסובר, רבינו דברי על חולק הוא
אלא  לכתחילה לאחר להנשא נאמנת אינה וגם כתובתה,
"לא  לכתחילה תינשא תאמר שאם תצא. לא נשאת שאם
וה'מגיד  בעלה". תחת יושבת אבינו לאברהם בת הנחת
במליצה: הראב"ד דברי על ומשיב רבינו, את מצדיק משנה'
מפרשים" הרבה קרבן עליהן הקריבו כבר אלו, "במות
ראיות  ומביאים לכתחילה, להנשא שנאמנת ג"כ הסוברים
להנשא  שמותרת ומכיון בש"ס, סוגיות מכמה לכך
בשטר  לה כתב שכך כתובתה, מקבלת ממילא לכתחילה,
(יבמות  לך" שכתוב מה תטלי לאחר, תנשאי "אם כתובתה:
תוספת  גם תקבל "א"כ הראב"ד: שהקשה ובמה קיז.).
מתגרשת  מצינו "לא עוז': ה'מגדל השיב יפה - כתובתה?"
עלֿמנת  לה כתב שלא תוספת, שתגבה ולרצונה כרחו בעל
פט"ו  לעיל (השווה אחר" עם ותאכל ותלך ממנו שתצא
לאברהם  בת הנחת לא כן אם הראב"ד: שהשיג ובמה ה"י).
"בת  ואמר: עוז', ה'מגדל תמה בעלה? תחת יושבת אבינו
אברהם  לזרע סימן והלא פניה, תעיז איך אבינו אברהם
רבינו, וכדעת עט.). ביבמות (כמבואר ביישנים?!" אבינו
אלא  ז"ל. והרשב"א התוספות בעלי רבותינו גם קיבלו
אלא  נאמנת שאינה העירו א קטז, ליבמות שב'תוספות'
אינה  - כתובתה תבעה אם אבל כתובתה, תובעת כשאינה
רבינו, לדעת ואילו לא. הלכה בסמוך וכמבואר נאמנת,
וראה  לפנינו. כמבואר כתובתה, כשתובעת אפילו נאמנת

ס"ב. יז סי' אהע"ז שו"ע

.ÊÎÏk dÏ Èz˙Â ÈzL¯b ,‰È‰ Ck :ÏÚa‰ dÏ ¯Ó‡»«»«««»»»≈«¿ƒ¿»«ƒ»»
¯·BL ÈÏ ‰·˙ÎÂ ,˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,‰a˙k‰118„·‡Â , «¿À»ƒ»¿∆∆¿»¿»ƒ≈¿»«

·iÁ˙È ‡ÏÂ 'ÈzL¯‚ ‡Ï' ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ - È¯·BL¿ƒƒ∆»«…≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
˙ÙÒBza119ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaLÓe .ÔÓ‡ ,120˙BÂ ,Ô «∆∆∆¡»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈

˙q‰ ˙Úe·L ‡e‰ ÚaLÂ ,¯wÚ‰ ˙‡ dÏ121ÏÚ »∆»ƒ»¿ƒ¿«¿«∆≈«
.˙ÙÒBz‰«∆∆

קבלה.118) כו.119)שטר הלכה למעלה כמבואר
כתובתה.120) עיקר טענת 121)על תובעתו היא שהרי

ויפטר. היסת שבועת להשבע עליו כופר, והוא ודאי

.ÁÎC¯c Ì‡ ,‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡Â Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ƒ»≈¿≈¿»»¿«¿À»ƒ∆∆
d˙a˙k ¯wÚ ‰·Bb - ‰a˙k e·zÎÈ ‡lL ÌB˜Ó B˙B‡»∆…ƒ¿¿¿À»»ƒ«¿À»»
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`zeyiקצד zekld - miyp xtq - elqk `"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

d„ÈaL Ëba122¯wÚ elÙ‡ - ‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c Ì‡Â ; «≈∆¿»»¿ƒ«¿»ƒ¿…¿À»¬ƒƒ»
‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú dÏ ÔÈ‡123e¯‡aL BÓk ,124. ≈»«∆ƒ¿«¿À»¿∆≈«¿

.¯ËÙÂ ,d˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Úe·L ÏÚa‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»«««¿«∆≈««¬»»¿ƒ¿»

לה 122) וכתבתי עירי בני מנהג שיניתי לומר נאמן ואינו
פט.). עכשיו,123)(כתובות לה אשלם אם לומר: שיכול

אלמנה, בתורת ותגבה כתובתה תוציא מותי אחרי שמא
עדים  יש ואם שם). (רש"י נפרעתי ולא נתגרשתי לא לומר
כותבים  שאין כמקום זה הרי - נשרפה או הכתובה שאבדה
ס"ו). ק סי' אהע"ז (רמ"א שבידה בגט וגובה כתובה,

הכ"א.124) לעיל

.ËÎ˙Ba˙k ÈzLe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰125ÈzL ‰·Bb - ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿À»¿≈
˙Ba˙k126Ë‚Â ˙Ba˙k ÈzL ‰‡ÈˆB‰ .„Á‡127dÈ‡ - ¿Àƒ»¿≈¿À¿≈∆»≈»

Ì‡ ?‰·Bb Ô‰Ó BÊ È‡Â .˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡ ‰·Bb»∆»¿À»««¿≈≈∆»ƒ
˙BÂL Ô‰ÈzL128,‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰B¯Á‡‰ ‰Ïha - ¿≈∆»ƒ¿»»«¬»∆»ƒ»
˙Ù¯BË dÈ‡Â129‰B¯Á‡‰ ÔÓfÓ ‡l‡130‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»∆∆∆»ƒ¿«»«¬»¿ƒ»»

dz¯·Á ÏÚ ˙ÙÒBz Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a131‰ÊÈ‡a ‰·Bb - ¿««ƒ¿≈∆∆∆«¬∆¿»»¿≈∆
‰ˆ¯zL Ô‰Ó132.‰iM‰ ÏËa˙e , ≈∆∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»

גט 125) לזמן קודם ראשונה כתובה וזמן פעמיים. שגירשה
שני. לגט קודם שניה כתובה וזמן משני 126)ראשון,

פט:). (כתובות הרי 127)נישואיה לגט, קודם שתיהן וזמן
אחת. פעם אלא נתגרשה שתיהן.128)שלא סכום

המגרש.129) מבעלה נכסים שקנו מהלקוחות
על 130) לו שתמחול שניה כתובה לה כתב שלפיכך

בין  הלקוחות שקנו מה וכל ראשונה, כתובה של שעבודה
משועבד  אינו - השניה לכתיבת הראשונה הכתובה זמן

מסכום 131)לכתובתה. גדול יותר סכום לה כתב שבשניה

טורפת 132)הראשונה. אינה המרובה בכתובה רוצה אם
שבראשונה, מזמן לטרוף רוצה ואם האחרונה, מזמן אלא
אמר  כאילו והרי שבשניה. הסכום את לגבות זכות לה אין
גבי  - ראשונה על שעבוד למחול תתרצי "אם מתחילה: לה
הראשונה  גבי - לא ואם מרובה. שהיא שניה  כתובה
בהכרח  שוה, שתיהן כשסכום אבל וברש"י). (שם המועטת"

כתבה. למה כן לא שאם הראשונה, את שניה בטלה

.Ï˙Á‡ ‰a˙Îe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰133‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒƒ¿À»««≈»∆»
Ì˙Ò d¯ÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰L ;˙Á‡ ‰a˙k134 ¿À»««∆«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»¿»

Ú -d¯ÈÊÁ‰ ‰BL‡¯‰ d˙a˙k Ï135Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . «¿À»»»ƒ»∆¡ƒ»ƒ»≈
ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰a˙Îe136‰a˙kÏ Ì„B˜ Ëb Ì‡ :137 ¿À»««ƒ««««ƒ≈∆«¿À»

·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ,‰a˙k ¯wÚ ‰Ê Ë‚a ‰·Bb -»¿≈∆ƒ«¿À»ƒ≈«¿»ƒ¿…
‰˙ÎÊ È¯‰L ,BÊ d˙a˙Îa LiM ‰Ó Ïk ‰·B‚Â ,‰a˙k¿À»¿»»«∆≈ƒ¿À»»∆¬≈»¿»

Ëb‰ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰a˙k Ì‡Â ;B˙˙ÈÓa da138dÏ ÔÈ‡ - »¿ƒ»¿ƒ¿À»»¿»∆«≈≈»
‰BL‡¯‰ d˙a˙k ÏÚL ,˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡∆»¿À»««∆«¿À»»»ƒ»

d¯ÈÊÁ‰139. ∆¡ƒ»

והיא 133) כתובה, לה כתב ולא שנית נשאה שגירשה, אחרי
גירשה  ואח"כ הראשונה, כתובתה מה משום גבתה לא

אחת. וכתובה גיטין שני בידה הרי כתב 134)שנית, ולא
הראשונה. כתובתה את גבתה לא והיא חדשה, כתובה לה

ומת.136)שם.135) ונשאה וחזר שכתב 137)שגירשה
השניים. נישואיו עם כתב 138)לה לא שנית, שכשנשאה

כתובה. א.139)לה צ, שם

.‡Ï,‡OpzL È„k 'ÈÏÚa ˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk140- ‰a˙k‰ È‡zÓe . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿»≈«¿À»

·˙kM ‰Ó Ïk Ïhz ,B˙BÓ ¯Á‡ ¯Á‡Ï ‡Opz Ì‡L∆ƒƒ»≈¿«≈««ƒ…»«∆»«
d˙a˙Îa dÏ141:‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»»¿≈ƒ¿»¿»

‰a˙k ÌL ‰¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈¿…ƒ¿ƒ»≈¿À»
d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ÌÏBÚa142 »»«ƒƒ»¿ƒ»≈«¿ƒƒ»

ez ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a .d˙a˙k dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿À»»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿
a˙k ˙‡ ÈÏ;d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ‡Op‰Ï Û‡ - È˙ ƒ∆¿À»ƒ«¿ƒ»≈≈«ƒƒ»

,˙Ó ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â ,‰‡a ‰a˙k‰ È˜ÒÚ ÏÚL∆«ƒ¿≈«¿À»»»«¬≈∆¿∆¿«∆…≈
ÌÈiÁÓ ‰a˙k ÏhÏ ‡l‡ ,‡Op‰Ï dzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈∆»ƒ…¿À»≈«ƒ

„·Ïa143‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a . ƒ¿«»»¿»¿»≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ˙BÂ ‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - È˙a˙k ˙‡ ÈÏ e˙e¿ƒ∆¿À»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»≈¿¿ƒ
ÔÈ‡eOp‰ È˜ÒÚ ÏÚ ‰È¯·c ¯wÚL ÈtÓ ,d˙a˙k dÏ»¿À»»ƒ¿≈∆ƒ«¿»∆»«ƒ¿≈«ƒƒ
È˙a˙k ˙‡ ÈÏ ez :‰¯Ó‡Â ‰‡a Ì‡ Ï·‡ ;‰‡a»»¬»ƒ»»¿»¿»¿ƒ∆¿À»ƒ
dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ‡Op‰Ï Èe¯Èz‰Â¿«ƒƒ¿ƒ»≈«ƒƒ»¿≈¿ƒ»

d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰OÙz Ì‡Â .‰a˙k144. ¿À»¿ƒ»¿»≈ƒƒƒ»»

הט"ו.140) אלא 141)פי"ב נגבה ממון שאין אע"פ
תיטול  זאת בכל בלעדה, עדות שום אין וכאן שנים, בעדות
לאחר, תנשאי "אם הכתובה: בשטר לה כתב שכך כתובתה,
קיז.). (יבמות להנשא הותרה והרי לך" שכתוב מה תטלי

מחלה 142) ולא כלום אצלה הניח שלא האלמנה, שבועת
ה"ד. לעיל כמבואר כתובתה, שם.143)לו

ולפיכך 144) באה, הכתובה עסקי על אם אנו, מסופקים
באה  נישואין עסקי על או כתובתי", "תנו לומר: הקדימה
שבממון  ספק וכל כראוי, דבריה לנסח יודעת שאינה  אלא
לך  ואין בממונו זכה שמא כי מידו, מוציאין אין תפש אם -
כתובתה, לה נותנים שאין ואע"פ מידו. להוציאו רשות
לומר  נאמנת אשה הדין ומצד הואיל להנשא אותה מתירים
ותאסור  עצמה מקלקלת שאינה "חזקה מחמת בעלי, מת
סופו  חי, הוא שאם . . . השני ועל הראשון בעלה על עצמה
גירושין  הל' לקמן רבינו (לשון חי" שהוא ייודע או לבוא
ספק  אלא אינו בדבריה שנתעורר הספק וכל הט"ז), פי"ב
יז, סי' (אהע"ז ובשו"ע (כסףֿמשנה). ולהקל - דרבנן
אותה  מתירים אין בזו, ובין בזו בין אומרים, "יש סמ"ד):

כתובה". שהזכירה כיון
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קצה dlitz zekld - dad` xtq - elqk e"h oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyelqk `"kÎe"h -g"ryz

ה'תשע"ח  כסלו ט"ו ראשון יום

mipdM zMxaE dNtY zFkld
ספראהבה-הלכותתפילה

¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦

בו 1) מתפלל שהציבור בשעה הכנסת בית אחורי העובר
המלאכות  התפילה, קודם לטעום מותר אם יתנהג; איך
הפטורים  הם מי התפילה; זמן לפני לעשות שאסור

מתפילה.

.‡È¯BÁ‡ ¯·ÚÏ Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡2‰ÚLa ˙Òk‰Œ˙È· »¿»»«¬…¬≈≈«¿∆∆¿»»
ÔÈÏÏt˙Ó ¯eav‰L3‡NB ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ∆«ƒƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈»»≈

ÈB‡NÓ4ÈLa ÌÈÁ˙Ù ÈL ˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰È‰L B‡ , «∆»»¿≈«¿∆∆¿≈¿»ƒƒ¿≈
Á˙tÓ ÒkÈÂ CÏÈ ‡nL ,¯ÓB‡ ‰‡B¯‰L ;˙BÁe¯∆»∆≈∆»≈≈¿ƒ»≈ƒ∆«
¯Ó‡È ,˙BiÒÎŒÈz· ÈL ¯ÈÚ· ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯Á‡‰»«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈»≈¿≈ƒ…«
LÈ Ì‡Â .Ba ÏÈ‚¯‰ ˙Òk‰Œ˙È·Ï CÏÈ ‡nL :‰‡B¯‰»∆∆»≈≈¿≈«¿∆∆»»ƒ¿ƒ∆
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¯·ÚÏ BÏ ¯zÓ ,BL‡¯a ÔÈlÙz BÏ¿ƒƒ¿…À»«¬…¿««ƒ∆≈
‡e‰L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ÔÈlÙz‰L ;el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL»∆»ƒ»≈∆«¿ƒƒƒƒ»»∆

‰lÙ˙ ÈÏh·nÓ BÈ‡Â ˙BˆÓ ¯Á‡ Û„B¯5. ≈««ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈¿ƒ»

הפתח.2) שבו הצד שכיון 3)באותו ע"א, סא ברכות
(רש"י). הכנסת בית ומבזה עול כפורק נראה נכנס, שאינו

מלהכניס.4) נמנע משאו שמפני ניכר אז שם.5)כי

.·‡ CÈ¯‡È ‡Ï ,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙n‰¯˙BÈ B˙lÙz ˙ «ƒ¿«≈ƒ«ƒ…«¬ƒ∆¿ƒ»≈
B„Èa ˙eL¯‰ - BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa Ï·‡ ;È‡cÓ6Ì‡Â . ƒ«¬»≈¿≈«¿»¿¿»¿ƒ

B˙lÙz ¯Á‡ ¯ÓBÏ ‡a7ŒÌBÈ ÈecÂ ¯„Òk elÙ‡ »«««¿ƒ»¬ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈ¯etk‰8‰Î¯a ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÓB‡ - «ƒƒ≈¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿»»

ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ‰Î¯·e9ÛÈÒBÓ - ‰Î¯a‰10. ¿»»ƒ»∆¿»ƒ≈≈«¿»»ƒ

כשהיה 6) עקיבא: רבי של מנהגו היה "כך לא.: ברכות
הציבור; טורח מפני ועולה מקצר היה הציבור עם מתפלל
זו  בזוית מניחו אדם עצמו, לבין בינו מתפלל וכשהיה
והשתחוויות". כריעות מפני - אחרת בזוית ומוצאו

"שמונהֿעשרה".7) תפילת גמר ארוך 8)אחרי שהוא
(שם). ע"א.10)מענין.9)מאד ח, ע"ז

.‚˙k¯·a ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ Lw·Ó ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»∆¿«≈»»«¬ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÏBÁ11BBLÏ ˙eÁˆ ÈÙk12- ‰Ò¯ÙÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ . ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿«¿»»

ÌÈM‰ ˙k¯·a ‰Lw·e ‰pÁz ÛÈÒBÓ13‰Ê C¯c ÏÚÂ , ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ¿««»ƒ¿«∆∆∆
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa14ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ï‡LÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿»««≈∆¿ƒ»»ƒ¿…»¿»»
'‰lÙz ÚÓBL'a15‡Ï ,Ï‡LÈ ‡Ï Ï·‡ ;Ï‡BL - ¿≈«¿ƒ»≈¬»…ƒ¿«…

˙BB¯Á‡ LÏL· ‡ÏÂ ˙BBL‡¯ LÏL·16. ¿»ƒ¿…¿»«¬

"רפאנו".11) ברכת ויכלתו.12)היא ידיעתו לפי
השנה 13) בתבואת המדברת עלינו" "ברך ברכת היא

ח.). (עבודהֿזרה שוכח 14)וביבולה היה אם כגון:
- הוא תשובה בעל אם הדעת"; ב"חונן מאריך - תלמודו

שם). (רש"י, ב"השיבנו" כל 15)מאריך כוללת שהיא

(שם). לעבד 16)הבקשות דומה - "ראשונות לד.: ברכות
אמ  רבו; לפני שבח שמבקש שמסדר לעבד דומה - צעיות

פ  שקבל לעבד דומה - אחרונות מרבו; מרבו",פרס רס
לעיל  וראה קיב). סימן או"ח ('טור' לו והולך שמשבחו
אבל  בהן, שואלים אין יחיד" "צרכי ודוקא ה"ד). (פ"א,
האחרונות, שלש כל תוכן שהרי שואלים, רבים" "צרכי
"יעלה  אומרים: אנו זה ומטעם הוא, רבים צרכי בקשת
רבו, שבח בהן שמסדר בראשונות, וכן "בעבודה". ויבוא"
שרבים  לרב וכבוד שבח שזה רבים" "צרכי לשאול יכול
"מי  לחיים", "זכרנו בהן: אומרים אנו ולפיכך לו. צריכים
לומר  מותר וכן תשובה. ימי בעשרת - הרחמים" אב כמוך
בהן  אומרים אנו ולפיכך היום, וכבוד שבח דברי שאר בהן
דברי  עלֿפי מיימוניות" ("הגהות פיוט דברי "קרובץ",

ועוד). הגאונים

.„ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡17‰NÚiL B‡ »¿»»∆ƒ¿«¿∆«¬∆
Î‡ÏÓ‰18Ïlt˙iL „Ú ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡Ó , ¿»»≈««∆«¬∆«««««∆ƒ¿«≈

Ï‡LÏ B¯·Á Á˙ÙÏ ÌÈkLÈ ‡Ï ÔÎÂ .˙È¯ÁL ˙lÙz¿ƒ««¬ƒ¿≈…«¿ƒ¿∆«¬≈ƒ¿…
˙È¯ÁL ˙lÙz Ïlt˙iL Ì„˜ BÓBÏLa19‡ˆÈ ‡ÏÂ . ƒ¿…∆∆ƒ¿«≈¿ƒ««¬ƒ¿…≈≈

ÌÚBË Ï·‡ ;Ïlt˙iL Ì„˜ C¯c·20‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ «∆∆…∆∆ƒ¿«≈¬»≈¿∆¿»»
‰ÁÓ Ì„˜Â ÛÒeÓ Ïlt˙iL Ì„˜21BÈ‡ Ï·‡ ; …∆∆ƒ¿«≈»¿…∆ƒ¿»¬»≈

„ÚBÒ22‰ÁÓÏ CeÓÒ23. ≈»¿ƒ¿»

עליו 17) שיתפלל, קודם ושותה האוכל "כל ע"ב: י, ברכות
ט), יד, (מלכיםֿא גוך אחרי השלכת ואותי אומר: הכתוב
לאחר  הוא: ברוך הקדוש אמר "גאיך", אלא - גוך תקרא אל
(דברים  ככתוב גאוה, לידי גורמת (שהאכילה זה שנתגאה
עליו  קיבל וגו') לבבך ורם ושבעת... תאכל פן יבֿיד): ח,
אין  כי התפילה. לפני מים לשתות ומותר שמים". מלכות
חדש' ה'פרי התיר וכן (כסףֿמשנה). גאות משום בשתייתם
דעתו  לכוין שיוכל כדי קפה, לשתות פ"ט) סימן (או"ח
מתיישבת  הדעת שאין המזרח בארצות וביחוד ולהתפלל,

הדברים ורק קפה; אסורים.‰ÌÈ¯Î˘Óבלי ברכות 18)הם
לדרך  וישם יהלך, לפניו צדק יד): פה, (תהלים שנאמר יד.:
לברואו, אותו המצדיקה התפילה קודם יתפלל - פעמיו

לחפציו. יפנה כב):19)ואחרֿכך ב, (ישעיה שנאמר שם.
לכם  כשיש האדם, בכבוד תתעסקו (אל האדם מן לכם חדלו
הוא? נחשב במה כי - באפו נשמה אשר ה') בכבוד לעסוק
כבודו  שהקדמת לאלוה ולא (האדם) לזה חשבתו במה

שואל. - בדרך כשמצאו אבל ה'? אכילת 20)לכבוד כגון
הלב, את לסעוד כדי בו שיש מועטת, פת אפילו או פירות,

ג). סעיף רפ"ו, (סימן בשו"ע כח,21)כמבואר ברכות
קבועה.22)ע"ב. למנחה 23)סעודה  קודם  שעה חצי

שם). ובר"ן ט: (שבת

.‰‰ÏB„‚ ‰ÁÓ ÔÓÊ ÚÈb‰L ÔÂÈk24ÒkÈ ‡Ï , ≈»∆ƒƒ«¿«ƒ¿»¿»…ƒ»≈
ÚÈf‰Ï elÙ‡ ,ıÁ¯ÓÏ25ÛlÚ˙È ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú ,26 «∆¿»¬ƒ¿«ƒ««∆ƒ¿«≈∆»ƒ¿«≈

,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ elÙ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ .‰lÙz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ»¿…∆¡…¬ƒ¬ƒ«¬«
‰ÏÈÎ‡a CLnÈ ‡nL27,ÔÈcŒ¯Ó‚a elÙ‡ ,Ôe„Ï ‡ÏÂ . ∆»ƒ»≈»¬ƒ»¿…»¬ƒƒ¿«ƒ
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¯˙qÈ ‡nL28ÔÎÂ .‰lÙz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ ,CLnÈÂ ÔÈc‰ ∆»ƒ»≈«ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ»¿≈
ËBÈ„‰ ˙¯tÒz elÙ‡ ,¯tÒÏ ¯tq‰ ÈÙÏ ·LÈ ‡Ï29, …≈≈ƒ¿≈««»ƒ¿…¬ƒƒ¿…∆∆¿

‚ef‰ ¯·MÈ ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú30ÒkÏ ‡ÏÂ . «∆ƒ¿«≈∆»ƒ»≈«¿…ƒ»≈
È˜Ò¯·Ï31‰‡¯È ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú ‰ÁÓÏ CeÓÒ ¿À¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆

zÎ‡ÏÓa „ÒÙ‰.‰lÙz‰ ÔÓ ·kÚ˙ÈÂ ,da ˜qÚ˙ÈÂ B ∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ»
el‡Ó ˙Á‡a ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â32,¯ÓBb ‡l‡ ,˜ÈÒÙÈ ‡Ï - ¿ƒƒ¿ƒ¿««≈≈…«¿ƒ∆»≈

‰ÁÓ ˙lÙz Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â33. ¿««»ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»

ה"ב).24) פ"ג, לעיל (כמבואר וחצי שעות בשש שהוא
ובצוננים.25) בחמים וישתטף שיתרחץ מבלי בלבד,
ט:).26) (שבת הזיעה מרוב התפילה.27)יחלש מן ויבטל
בו 28) יחזור ביתֿדין הדין, בעלי של חדשות טענות עלֿידי

הוא  כאילו מחדש, בדין לעיין ויתחיל הקודמת מהחלטתו
דין. של 29)בהתחלת כתספורת אמנותית שאינה רגילה,

ש"ראשו  רב: זמן ודורשת מיוחדת תספורת שהיא כהןֿגדול
שלא  כלומר: נא.), (נדרים זה" של עיקרו בצד זה שער של
קצת, השערות כל מניח אלא לגמרי, ראשו כל מספר היה
השני  של עיקרו בצד אחד שער של ראשו שיהיה כדי
ה"ו). ה, פרק המקדש כלי הלכות (ראה לו. הסמוך

אחר.30) זוג אחר לחזר ויצטרך המספרים, בית 31)של
עורות. בזמן 32)עיבוד שהוא באיסור כשהתחיל אפילו

הערב 33)מנחה. עד להתפלל שהות עוד לו ויש הואיל
יפסיק  - להתפלל שהות עוד לו כשאין אבל  שם), (שבת,

ויתפלל.

.Â˙¯tÒz ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Ó34˙¯tÚÓ ÁÈpiMÓ ?35ÏL ≈≈»««¿»«ƒ¿…∆ƒ∆«ƒ««¿…∆∆
?ıÁ¯Ó ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .ÂÈk¯a ÏÚ ÔÈ¯tÒ«»ƒ«ƒ¿»≈≈»««¿»«∆¿»
˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .B¯N·Ï CeÓq‰ „‚a‰ ËLÙiMÓƒ∆ƒ¿…«∆∆«»ƒ¿»≈≈»««¿»«
ÔÈn‡‰L BÓk ,ÂÈÙ˙k ÔÈa „‚a ¯L˜iMÓ ?È˜Ò¯a‰«À¿¿ƒƒ∆ƒ¿…∆∆≈¿≈»¿∆»À»ƒ
Œı¯‡ È·Ï ?‰ÏÈÎ‡ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .ÔÈNBÚƒ≈≈»««¿»«¬ƒ»ƒ¿≈∆∆

Ï‡¯NÈ36Ï·a È·ÏÂ ,ÂÈ„È ÏhiMÓ -37¯ÈziMÓ - ƒ¿»≈ƒ∆ƒ…»»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«ƒ
eÙhÚ˙iMÓ ?ÔÈc‰ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .B¯B‚Á38 ¬≈≈»««¿»««ƒƒ∆ƒ¿«¿

ÔÈ·LBÈ eÈ‰ Ì‡Â .e·LÈÂ ÌÈic‰39eÏÈÁ˙iMÓ - ««»ƒ¿≈≈¿ƒ»¿ƒƒ∆«¿ƒ
.ÔÚËÏ ÔÈÈ„ŒÈÏÚa«¬≈ƒƒƒ¿…

מנחה.34) לתפילת מפסיק אינו בה התחיל הוא 35)שאם
השער  יפול שלא המסתפרים, את מכסים שהסּפרים הסדין
"סודר  - מעפורת מפרש: "הערוך" ובעל בגדיהם, על הגזוז
שם  שיפול ברכיו על מניחו וכשמגלח ראשו; שמעטף
מתרגם  לח) כ, (מלכיםֿא עיניו על ּבאפר ויחפש  שערו".

עינוהי. במעפרא וכריך לחגור 36)יונתן: רגילים שאינם
בחוזק. וכן 37)עצמם באזור, עצמם את חוגרים שהיו

אזור  חגורי טו): כג, (יחזקאל הכתוב עליהם מעיד
להתירו. צריכים אוכלים וכשהם בטליתם.38)במתניהם,

השכינה,כ  מאימת בטליתם להתעטף הדיינים של דרכם כן י
דעתם  תהא למען ולכאן, לכאן ראשם להפנות ושלא

י.). שבת רש"י (מלשון עליהם ועסקו 39)מיושבת כבר,
הדין  ממושב מעוטפים והיו זה, אחר זה שונים בדינים

הראשון.

.Ê˙eL¯ ˙È·¯Ú ˙lÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡40‡B·È ‡Ï - ««ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿…»
ËÚÓ ÔLÈ‡Â ,ËÚÓ ÏÎ‡ :¯Ó‡ÈÂ BzÎ‡ÏnÓ Ì„‡41, »»ƒ¿«¿¿…«…«¿«¿ƒ«¿«

Ò‡z ‡nL ;Ïlt˙‡ CkŒ¯Á‡Â42‡ˆÓÂ ,‰L B˙B‡ ¿««»∆¿«≈∆»∆¡…≈»¿ƒ¿»
CkŒ¯Á‡Â ,˙È·¯Ú Ïlt˙Ó ‡l‡ .‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ»≈»««¿»∆»ƒ¿«≈«¿ƒ¿««»

ÔLÈ B‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡43ÒkÏÂ ¯tzÒ‰Ï ¯zÓe . ≈¿∆»≈À»¿ƒ¿«≈¿ƒ»≈
CeÓÒ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ÈtÓ ,˙È¯ÁLÏ CeÓÒ ıÁ¯nÏ«∆¿»»¿«¬ƒƒ¿≈∆…»¿∆»»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ,‰ÁÓÏ44ÌL ÔÈÒÎ ÌÚ‰ ·¯L , ¿ƒ¿»∆»»«»∆…»»ƒ¿»ƒ»
B· e¯Ê‚ ‡Ï ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ,¯ÁLa Ï·‡ ;ÌBia45. «¬»«««»»∆≈»…»¿

ו).40) הלכה א, (פרק לעיל מעט.41)ראה
ע"ב.43)תתקפהו.42) ד, ֿ 45)רגיל.44)ברכות על

החכמים" בו גזרו לא - שכיח שאינו "דבר הידוע: הכלל פי
סג:). (עירובין

.ÁÔÓÊ ÚÈb‰Â ‰¯BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈¿«¿»¿ƒƒ«¿«
Ïlt˙Óe ˜ÒBt - ‰lÙz‰46B˙¯B˙ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»»

B˙en‡47˜ÒBÚ ‰È‰Â ,ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ BÈ‡Â À»¿≈∆¿»»¿»¿»»≈
˜ÒBÙ BÈ‡ - B˙lÙz ˙ÚLa ‰¯Bza48˙ÂˆnL , «»ƒ¿«¿ƒ»≈≈∆ƒ¿«

‰lÙz ˙ÂˆnÓ ‰ÏB„b ‰¯BzŒ„eÓÏz49˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ . «¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿»»≈
‰¯B˙ŒÈ¯·„a ˜ÒBÚk ,ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆa50. ¿»¿≈«ƒ¿≈¿ƒ¿≈»

כלֿשכן 46) למלאכתנו, תורתנו מפסיקים אנו אם כי
לתפילה. וחבריו.47)שנפסיק יוחאי בן שמעון רבי כגון

ע"א.48) יא, ה"ג)49)שבת ג, (פרק ת"ת בהל' ורבינו
כנגד  שקולה שהיא כולן המצוות בכל מצוה לך "אין אומר:
לפיכך  - מעשה לידי מביא שהתלמוד תורה... תלמוד

מקום". בכל למעשה קודם שתורתו 50)התלמוד
פ"ה, ברכות (ירושלמי לתפילה מפסיק ואינו אומנותו,

ה"א).

.Ë˙kÒ ÈtÓ ‡l‡ ,B˙lÙz ˜ÈÒÙÓ Ïlt˙n‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«
Ï‡¯NÈ CÏÓ elÙ‡Â .„·Ïa ˙BLÙ51BÓBÏLa Ï‡BL ¿»ƒ¿»«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿

ep·ÈLÈ ‡Ï -52ÍÏÓÏ ‡e‰ ˜ÒBt Ï·‡ ;,ÌÈ·ÎBk „·BÚ …¿ƒ∆¬»≈¿∆∆¿≈»ƒ
„·BÚ CÏÓ ‰‡¯Â ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .ep‚¯‰È ‡nL∆»««¿∆»»≈ƒ¿ƒ»¿»»∆∆≈

Òp‡ B‡ ÌÈ·ÎBk53¯v˜È - Bc‚Î ‡a54BÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ«»»¿∆¿¿«≈¿ƒ≈
ÏBÎÈ55ÌÈ‡a ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˜ÈÒÙÈ - »«¿ƒ¿≈ƒ»»¿»ƒ¿«¿«ƒ»ƒ

Ô˙B‡a Ôk¯„ ‰È‰Â ,ÂÈÏ‡ eÚÈb‰ Ì‡ - Bc‚k¿∆¿ƒƒƒ≈»¿»»«¿»¿»
˜ÒBt - ÔÈ˙ÈÓÓ Ô‰L ˙BÓB˜n‰56‡Ï Ì‡Â ;Á¯B·e «¿∆≈¿ƒƒ≈≈«¿ƒ…

.˜ÒBÙ BÈ‡ - ˙ÈÓ‰Ï Ôk¯„ ‰È‰»»«¿»¿»ƒ≈≈

לכבדו.51) וחייב כבודו שעומד 52)שגדול בשעה כי
לכבוד  להפסיק לו אין הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני
לג.). (ברכות בקבר ומחר כאן שהיום בשרֿודם, מלך

זרוע.53) ובעל מציק, פתיחות 54)איש רק שיאמר
וחתימתן. למרות 55)הברכות תפילתו לגמור יספיק שלא

(שם). וראוי 56)קיצורו ה"א. פ"ה, ברכות ירושלמי
ששת: רב אמר מצינו: לג.) (ברכות בבלי שבתלמוד להעיר,
כ"כ  מוכן הנחש (שאין פוסק אינו - נחש פוסק, - עקרב
דברי  אולם לעקרב. נחש להשוות אין א"כ כעקרב). לישוך
בשבת... נחש "הצד קז.): (שבת שאמרו ע"ז מיוסדים רבינו
על  קערה כופין דתנן: מניין? ומותר. פטור - ישכנו שלא
לעקרב  נחש בין לחלק שאין הרי - תישוך" שלא עקרב
אות  פי"ג, שבת למסכת הרא"ש על נתנאל (קרבן הם ושוים

א).
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.ÈÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL57‰lÙza ÔÈ·iÁ58LÈ‡ ÏÎÂ . »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËtL59‰lÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,60ÏÎÂ . ∆»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ«¿ƒ»¿»

C¯ˆ ‰hnÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰«¿«ƒ∆«≈««ƒ∆≈«ƒ»…∆
Ô‰a61‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,62. »∆¿ƒƒ«¿ƒ»

לחנכו 57) מחוייב אביו - וקטן חינוך. לכלל שהגיעו
מקריאת 58)בתפילה. פטורים ועבדים שנשים ואףֿעלֿפי

משום  ה"א), פ"ד, ק"ש (הלכות לעיל כמבואר שמע,
מפני  בתפילה, הם חייבים - היא גרמא שהזמן שמצותֿעשה
יהיו  אלה שאף חכמינו ותיקנו היא, "רחמים" שהתפילה
(פ"א, לעיל רבינו ולדעת כ:). (ברכות רחמים מבקשי בכלל
מ"ע  שתפילה משום - התורה מן בתפילה הם חייבים ה"ב)

היא. גרמא הזמן המת,59)שלא שומר או אונן, כגון
פ"ד, שמע קריאת (הלכות לעיל המנויים המטה ונושאי

ע"ב.60)ה"גֿו). יז, בקריאתֿשמע,61)ברכות וחייבים
(שם). לעיל אמרנו,62)כמבואר וכבר לבם. טרדת מפני

שם). (ברכות, יתפלל אל - עליו מיושבת דעתו שאין שכל
אינם  והמלוים עמידה, צריכה שתפילה מפני מפרשים: ויש
לאמרה  יכולים קריאתֿשמע אבל ולעמוד; לשהות יכולים
ואינם  בעמידה. ראשון פסוק לקרות להם ודי בדרך. בלכתם

שם). יונה, (רבינו כ"כ מתעכבים

ה'תשע"ח  כסלו ט"ז שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיניהן.1) סדרן יום, בכל לברך אדם חייב ברכות כמה

.‡˙BÎ¯· ewz ,el‡ ˙BlÙ˙ È¯·c ÌÈÓÎÁ ewzLk¿∆ƒ¿¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿¿»
Ì„‡ ÒkiLk :Ô‰ el‡ .ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ C¯·Ï ˙B¯Á‡¬≈¿»≈»¿»≈≈¿∆ƒ»≈»»
eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,‰ÏÈla ÔLÈÏ B˙hÓÏ¿ƒ»ƒ…««¿»¿»≈»«»¿»¡…≈

ÈÏ·Á ÏÈtn‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ2ÚÈ˜Ln‰Â ,ÈÈÚ ÏÚ ‰L ∆∆»»««ƒ∆¿≈≈»«≈»¿««¿ƒ«
ÔÈÚŒ˙a ÔBLÈ‡Ï ¯È‡n‰Â ,‰Óc¯z ˙L3ÔBˆ¯ È‰È . ¿««¿≈»¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ»

Ï‡Â ,Ú¯ Ú‚tÓe Ú¯ ¯ˆiÓ ÈÏÈvzL È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓƒ¿»∆¿»¡…«∆«ƒ≈ƒƒ≈∆«ƒ∆««¿«
ÌÈ¯e‰¯‰ ‡ÏÂ ÌÈÚ¯ ˙BÓBÏÁ ÈeÏ‰·È4‡‰˙e ,ÌÈÚ¯ ¿«¬ƒ¬»ƒ¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

‰ÓÏL È˙hÓ5ÌÈiÁÏ ‰pnÓ È„ÈÓÚ˙Â ,EÈÙÏ ƒ»ƒ¿≈»¿»∆¿«¬ƒ≈ƒƒ∆»¿«ƒ
˙Ân‰ ÔLÈ‡ Ôt ÈÈÚ ‰¯È‡‰Â ,ÌBÏLÏe6‰z‡ Ce¯a . ¿»¿»ƒ»≈«∆ƒ««»∆»«»

"B„B·Îa Blk ÌÏBÚÏ ¯È‡n‰ ,ÈÈ7. ¿»«≈ƒ»»Àƒ¿

מדי 2) יותר הער כי יג), יג, (הושע יולדה חבלי מלשון
ויש  חבלי. ניקודו: ולפ"ז שיישן, עד וחבלים צירים ֶיאחזוהו
השינה  ע"י כי ו), א, (אסתר בוץ חבלי מענין מפרשים,
חבלי  ניקודו: יהיה ולפ"ז חזקים, כביתרים העינים ַתאסרנה

התפילות"). "אוצר לסדור תפילה" "עיון מלשון 3)(מתוך
בו; תלוי שהאור שבעין השחור והוא ח). יז, (תהלים הכתוב
לילה  אישון כמו: חושך לשון אישון, קרוי: שחרוריתו וע"ש

שם). (רש"י, ט) ז, (משלי מלשון 4)ואפלה מחשבות,
ב). ד, (דניאל בזרעי.5)הכתוב פסול יהא שלא

לישון 6) בשנתי אמות שלא ד) יג, (תהלים הכתוב מלשון
שנת  וישנו שינה: היא גם נקראת המיתה כי המות, שנת

נז). נא, (ירמיה האירה 7)עולם והארץ הכתוב: שם על
הבריות  מעמיד השינה שאחרי ב). מג, (יחזקאל מכבודו

זו  ברכה ונוסח (אבודרהם). לעסקיהם ללכת היום לאור
(ס:). ברכות במסכת קלים בשינויים נמצא

.·ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ‰BL‡¯ ‰L¯t ‡¯B˜Â8,ÔLÈÂ ¿≈»»»ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿»≈
nÚ ‰LÈ BzL‡ elÙ‡ÂB9B‡ ÔBL‡¯ ˜eÒt ‡¯B˜) «¬ƒƒ¿¿≈»ƒ≈»ƒ

- ‰L ezÒ‡ Ì‡Â ;(ÔLÈÈ CkŒ¯Á‡Â ,ÌÈÓÁ¯ È˜eÒt¿≈«¬ƒ¿««»ƒ»¿ƒ¬»«≈»
ÌÈÓÁ¯ È˜eÒt B‡ ÔBL‡¯ ˜eÒt elÙ‡ ‡¯B˜10, ≈¬ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ

.ÔLÈÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ»

קריאתֿשמע 8) אדם שקרא "אףֿעלֿפי ע"ב: ד, ברכות
להעיר, וראוי מיטתו". על לקרותה מצוה - הכנסת בבית
לברכת  קריאתֿשמע הקדימו ס:) (ברכות התלמוד שבנוסח
- לקריאתֿשמע "המפיל" ברכת מקדים ורבינו "המפיל",
האומר: ה"א) פ"א, (ברכות הירושלמי על סומך שהוא מפני
שהיה  עד וקורא וחוזר שמע, את קורא היה זעירא "רבי
צריכה  שקריאתֿשמע משמע: מכאן בשינה". משתקע
נסים  רב בשם מיימוניות" ("הגהות לשנתו סמוכה להיות

יח).9)גאון). הלכה פ"ג, ק"ש (הלכות לעיל כמבואר
הזה. המשפט אין התימנים "בידך 10)ובכת"י כגון:

(ה.). בברכות נאמר וכך ו) לא, (תהלים וגו' רוחי אפקיד
ה' כגון: רחמים, של פסוקים עוד הוסיפו (טו:) ובשבועות
היה  לוי בן יהושע שרבי ב), ג, (תהלים וגו' צרי רבו מה

שנתו. לפני קוראם

.‚B˙L ÛBÒa ı˜ÈiL ‰ÚLa11ÏÚ ‡e‰Â C¯·Ó , ¿»»∆ƒ«¿¿»¿»≈¿«
‰¯B‰Ë Èa z˙pL ‰ÓL ,È‰Ï‡" :Ck B˙hÓ12‰z‡ . ƒ»»¡…«¿»»∆»«»ƒ¿»«»

dzÁÙ ‰z‡Â dz¯ˆÈ ‰z‡Â d˙‡¯·13‰z‡Â Èa ¿»»¿«»¿«¿»¿«»¿«¿»ƒ¿«»
Èa¯˜a d¯nLÓ14‰z‡Â ,ÈpnÓ ‰ÏhÏ „È˙Ú ‰z‡Â , ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«»

„È˙ÚÏ Èa d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú15‰ÓLp‰L ÔÓÊ Ïk .‡B·Ï »ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆»ƒ»»¿«∆«¿»»
Ïk ÔBa¯ ,È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ ,Èa¯˜a ‰ÈeÏ¿̇»¿ƒ¿ƒ∆¬ƒ¿»∆¿»¡…«ƒ»
ÌÈ¯‚ÙÏ ˙BÓL ¯ÈÊÁn‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÌÈNÚn‰16 ««¬ƒ»«»¿»««¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ

."ÌÈ˙Ó≈ƒ

שנתו.11) באמצע למתעורר פרט עוד, לישון בדעתו שאין
האלהים 12) אל תשוב והרוח קנב:): (שבת ז"ל וכמאמרם

מה  לך שנתנה כמו לו, "תנה - ז): יב, (קהלת נתנה אשר
ונוסח  בטהרה". לו החזירה אתה אף בטהרה, לך נתנה הוא
הרווח: והנוסח ס:). (ברכות התלמוד כגירסת הוא רבינו
נשמתו  על חוטא אדם יאמר איך כי מוטעה, היא", "טהורה
אין  ס"ה): גודל (קשר החיד"א החליט וכן טהורה? שהיא

טהורה. אלא: - היא" "טהורה ג'13)אומרים כנגד
(בראשית  האדם את אלהים ויברא האדם: שבבריאת לשונות
באפיו  ויפח ז); ב, (שם האדם את אלהים ה' וייצר כז); א,

(שם).נש  חיים זמנה.14)מת לפני תצא בעת 15)שלא
ל, (יחזקאל וחייתם בכם רוחי ונתתי ככתוב: המתים, תחיית

מתים 16)יד). כשהם בעליֿחיים או אדם בני גופות
ז"ל: כמאמרם לישנים, כינוי וכאן לה). יט, (מלכיםֿב
זה  ברכה וסיום נז:). (ברכות למיתה" מששים אחד - "שינה
השינה; מן היקיצה על הודאה - האחד פירושים: ב' סובל

לעת  המתים תחיית על - שמחזיר והב' כמו כי ידֿלבוא.
לישני  הנשמות יחזיר כן בוקר, בכל לאדם הנשמות הקב"ה
ז"ל  חכמינו ממליצת היא ולקוחה לעתידֿלבוא, עפר
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נשמות  מחזיר שהקב"ה בשעה "אפילו קח.): (סנהדרין
ישראל"). ("עבודת מתים לפגרים

.„‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÌÈÏB‚¯z‰ ÏB˜ ÚÓBMLk¿∆≈«««¿¿ƒ¿»≈»«»
ÈÂÎNÏ Ô˙Bp‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ17ÔÈÁ·‰Ï ‰È· ¿»¡…≈∆∆»»«≈«∆¿ƒƒ»¿«¿ƒ

Ce¯a" :C¯·Ó ,ÂÈ„‚a L·BlLk ."‰ÏÈÏ ÔÈ·e ÌBÈ ÔÈa≈≈»¿»¿∆≈¿»»¿»≈»
."ÌÈne¯Ú LÈaÏÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡«»¿»¡…≈∆∆»»«¿ƒ¬ƒ
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,BL‡¯ ÏÚ BÈ„Ò ÁÈpnLk¿∆«ƒ«¿ƒ«…¿»≈»«»¿»

"‰¯‡Ù˙a Ï‡¯NÈ ¯ËBÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡18. ¡…≈∆∆»»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚnLk19"ÌÈ¯ÂÚ Á˜Bt" C¯·Ó ,20. ¿∆«¬ƒ»»«≈»¿»≈≈«ƒ¿ƒ

"ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓ" C¯·Ó ,B˙hÓ ÏÚ ·LiLk21. ¿∆≈≈«ƒ»¿»≈«ƒ¬ƒ
,Ú˜¯˜ ÈabŒÏÚ ÌÁÈpÓe ‰hn‰ ÔÓ ÂÈÏ‚¯ „È¯BnLk¿∆ƒ«¿»ƒ«ƒ»«ƒ»««≈«¿«

"ÌÈn‰ ÏÚ ı¯‡‰ Ú˜B¯" C¯·Ó22C¯·Ó ,„ÓBÚLk . ¿»≈«»»∆««»ƒ¿∆≈¿»≈
"ÌÈÙeÙk Û˜BÊ"23¯L‡" C¯·Ó ,ÂÈ„È ÏËBpLk . ≈¿ƒ¿∆≈»»¿»≈¬∆

ıÁB¯Lk ."ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»ƒ¿∆≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÂÈt»»¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
È‰È .ÈtÚÙÚÓ ‰Óe˙e ÈÈÚÓ ‰L ÈÏ·Á ¯È·Ún‰««¬ƒ∆¿≈≈»≈≈«¿»≈«¿«»¿ƒ
ÈÏÈ‚¯zL ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¿»¡…«≈…≈¬«∆«¿ƒ≈ƒ
ËÏL˙Â .ÔBÚÂ ‰¯·Ú ¯·„Ï ÈÏÈ‚¯z Ï‡Â ‰ÂˆÓ ¯·„Ïƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ≈ƒƒ¿«¬≈»¿»¿«¿∆

Ú¯ ¯ˆÈ Èa ËÏLÈ Ï‡Â ,·BË ¯ˆÈ Èa24È˜fÁ˙e . ƒ≈∆¿«ƒ¿…ƒ≈∆»¿«¿≈ƒ
„ÒÁÏe ÔÁÏ Èz˙Â ,E˙¯B˙a È˜ÏÁ Ô˙Â ,EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿≈¿∆∆
ÌÈ„ÒÁ ÈÏÓ‚˙Â ,È‡B¯ ÏÎ ÈÈÚ·e EÈÈÚa ÌÈÓÁ¯Ïe¿«¬ƒ¿≈∆¿≈≈»«¿ƒ¿¿≈ƒ¬»ƒ

ÌÈ·BË25."ÌÈ·BË ÌÈ„ÒÁ ÏÓBb ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a . ƒ»«»¿»≈¬»ƒƒ

שכוי 17) - לתרנגול ידועים במקומות קוראים שכן תרנגול.
אומר: כ"ג) אות (פ"ט לברכות והרא"ש כו.). השנה (ראש
נתן  מי לו): לח, (איוב המקרא בלשון שכוי נקרא: "הלב
מבחין  אדם הבינה ידי ועל המבין. הוא והלב בינה, לשכוי
בין  להבחין כן גם מבין שהתרנגול ומפני ללילה. יום בין
התקינו  בקול), קורא הוא הבוקר (שבאשמורת ללילה יום
לא  אם אף אולם התרנגול. קול בשמיעת זו ברכה לומר
הודאה  אלא שאינה זו, ברכה לברך יכול התרנגול קול שמע
יישן  אם שאף צרכינו: כל לנו וברא בינה, לנו שנתן לה'
התרנגול". קול ידי על היום בביאת יבחין - אפל בבית אדם

ביד 18) תפארת עטרת והיית ג): סב, (ישעיה הכתוב מלשון
כמבואר  ראש, בגלוי לילך שאסור לפי זו: ברכה ומעם ה'.
משום  אלא זה שאין המפרשים לדעת ואפילו (קיח:). בשבת
לכסות  הוא הנכון שמן מודים הכל אבל חסידות, מדת
נצטוו  שישראל ומכיון שמים. מורא עלינו שיהיה כדי הראש
סימן  או"ח יוסף (בית וכו' ישראל עוטר מברכים אנו כך, על
שם) יוסף בבית (הובא קכ"ב דף נשא פרשת ובזוהר מו).
אסור  האדם, של לראשו מעל היא שהשכינה "מתוך נאמר:

ראש. בגילוי אמות ארבע ללכת שהעינים 19)לו בעוד
שעלֿידיֿזה  עליהן, ידיהם להעביר הבריות דרך עצומות

מעבירים  הם או"ח כאילו ('פרישה', מעיניהם שינה חבלי
לו  אפשר איך הרמב"ם: מפרשי תמהו וכבר מ"ו). סימן
(שבת  אמרו בפירוש הלא ידיו, שנטל טרם בעיניו ליגע
נטילת  קודם בעין לנגוע שאסור תיקצץ" - לעין "יד קח:):
אומר  א) ס"ק מ"ו (סימן באו"ח אברהם" וה"מגן היד?

מותר. וזה מפית, עלֿידי בעיניו הכתוב 20)שנוגע מלשון
(ברכות  שלנו שבתלמוד להעיר, וכדאי יח). קמו, (תהלים

אלא  עורים", פוקח יאמר... עיניו "כשפותח כך: כתוב ס:)
(שם). הרי"ף כגירסת היא רבינו הנעת 21)שגירסת בגלל

הלילה. במשך אסורים שהיו הכתוב 22)אבריו מלשון
פני  על הארץ ששטח לה' שבח הבעת והיא ו), קלו, (תהלים
מקיפים  המים היסודות טבע לפי שהרי הטבע, היפך המים,
את  הפך בארץ, יהלכו שהבריות רצה ה' אבל הארץ; את

(לבוש). הארץ את והשקיע ח)23)הטבע קמו, (תהלים
כפופה. קומתו במיטתו האדם בהיות אףֿעלֿפי 24)כי

בי  "הכל לג:): (ברכות ז"ל חכמינו חוץ שאמרו שמים די
בי  ישלוט "ואל לתפילה: מקום איפוא ואין שמים" מיראת
זאת  בכל בעצמו? בו אלא תלוי זה אין שהרי הרע", יצר
המונעים  כל ממנו שיסיר מה' לבקש לאדם לו ראוי

ישראל"). ("עבודת אותו לעבוד אותו ֿ 25)המעכבים על
ואחד  טוב. ורב ה'... חסדי ז): סג, (ישעיה הכתוב לשון פי
וחידש  מעיניו שנתו העביר שהקב"ה הוא: החסדים מאלה
הפסוק  על כ"ה פרק תהלים במדרש שדרשו וכמו כוחותיו,
ערב  בכל מפקיד "אדם כג): ג, (איכה לבקרים חדשים
והקב"ה  היום, כל קשה מעבודה עייפה הקב"ה ביד נשמתו

ורגועה". חדשה לו מחזירה

.‰:ÒkiL Ì„˜ ¯ÓB‡ ,‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈≈…∆∆ƒ»≈
ÌÈ„aÎÓ e„ak˙‰"26Èe¯ÊÚ .ÔBÈÏÚ È˙¯LÓ ,ÌÈLB„˜ , ƒ¿«¿¿À»ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

Èe¯ÓL Èe¯ÓL ,Èe¯ÊÚ27Òk‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆»≈
"Ì„‡ŒÈa ÏL Ôk¯„ ‰fL ,‡ˆ‡Â28‡ˆiL ¯Á‡Â . ¿≈≈∆∆«¿»∆¿≈»»¿««∆»»

¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÈ·˜ ÌÈ·˜ B· ‡¯·e ,‰ÓÎÁa Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ29 »«∆»»»¿»¿»»»¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÏeÏÁ ÌÈÏeÏÁ30,E„B·Î ‡qÎ ÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb . ¬ƒ¬ƒ»¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿∆
Ì‰Ó „Á‡ Ì˙qÈ Ì‡L31Ì‰Ó „Á‡ Á˙tÈ Ì‡ B‡32, ∆ƒƒ»≈∆»≈∆ƒƒ»≈«∆»≈∆

,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ Ìi˜˙‰Ï ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬ƒ»»∆»»«»¿»
¯Na ÏÎ ‡ÙB¯33"˙BNÚÏ ‡ÈÏÙÓe34. ≈»»»«¿ƒ«¬

יב):26) צא, (תהלים שכתוב כמו אותו, המלוים למלאכים
ס:). ברכות (רש"י כן אומר הוא - וגו' לך יצוה מלאכיו כי

להם: הכסא ‰˙Â„·Îואומר לבית אתו ויכנסו יתבזו שאל -
סימן  לאו"ח (פרישה מבחוץ וישארו כבודם על ישמרו אלא

(שם).27)ג). הטינופת במקום המצויים המזיקים מן
דרך 28) כן כי לטורח, לכם זה יהי ואל בחוץ תחכו כלומר

בקשה  נוסח וכל (שם), בהליכתי פושע אני ואין האדם בני
שאין  אבודרהם, דוד הרב העיר וכבר (ס:). ברכות במסכת זו
עליו, שורה שהשכינה וחסיד שמים לירא אלא זה לומר
זה, ומטעם כיהירות. נראה שזה מפני לא, אחר איש אבל
בדורות  אמירתו נתבטלה ג), סימן (או"ח יוסף" ה"בית אומר

על 29)הללו. להורות אותם וכפל וכו' החוטם הפה כגון
חלולים,30)רבויים. אברים שהם והמעים הלב כגון

על  לא חלולים, שהם האברים על נופלת "בריאה" ולשון
עצמם אין החללים שהרי בריאה, לשון תיצדק לא שבהם

חללים, שלפנינו: התלמוד שגירסת ואףֿעלֿפי ממש. בהם
הגורס: שם הרי"ף אחרי רבינו נמשך ס:), ברכות (ראה
ו). סימן לאו"ח (ב"י כד: בברכות הגירסא וכן  חלולים.
כרוב, משקל על חלּול היחיד מן רבים מספר שם - ַוחלולים

ישראל"). ("עבודת הפתוחים.31)זבול הנקבים מן ְ
החלולים.32) האברים שהיא 33)מן ליציאה הכוונה
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ס:). לברכות (רש"י הגוף כל עושה 34)רפואת כשאדם
מתוכו  יוצאת הרוח מחט, מלא אחד נקב בו יש אפילו נאד,
רבים, נקבים באדם ברא והקב"ה בתוכו; נשמר היין ואין
פליאה  וזוהי חייו, ימי כל בתוכו הרוח ואףֿעלֿפיֿכן

פ"א). ב"ר מדרש (עלֿפי וחכמה

.ÂÏ‡¯NÈ ¯ÊB‡" C¯·Ó ,B¯B‚Á ¯‚BÁLk35."‰¯e·‚a ¿∆≈¬¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÈNÚL" C¯·Ó ,ÂÈÏÚ L·BlLk36"Èk¯ˆ Ïk Èl37. ¿∆≈¿»»¿»≈∆»ƒ»ƒ»»¿ƒ

È„ÚˆÓ ÔÈÎn‰" C¯·Ó ,C¯cÏ ˙‡ˆÏ Cl‰nLk¿∆¿«≈»≈«∆∆¿»≈«≈ƒƒ¿¬≈
"¯·‚38ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :ÌBÈ ÏÎa Ì„‡ C¯·Óe . »∆¿»≈»»¿»»«»¿»

"ÈBb ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡39Ce¯a" ; ¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ»
"‰M‡ ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡40; «»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒƒ»

ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ
"„·Ú41. »∆

להתנועע 35) האדם יוכל במתניו, החגור האזור ידי על כי
כגבר  נא אזר ג): לח, (איוב ככתוב וגבורה, כח ביתר

בתלמוד 36)חלציך. הנוסח וכן התימנים. כת"י כנוסח
אחר: ונוסח אלו. לברכות המקור ששם ס:) (ברכות

לצאת 37)"שעשית". יכול אינו יחף שהוא זמן שכל
(אבודרהם). ועסקיו צרכיו הכתוב 38)ולעשות ע"פ

כג). לז, מצוות 39)(תהלים בשבע אלא מחוייב שאינו
בלבד. נח בני במצוותֿעשה 40)של מחוייבת שאינה

מ  הנשים שנפטרו "והטעם גרמן. שהזמן שהזמן מצוותֿעשה
לבעלה  משועבדת שהאשה לפי - אבודרהם יאמר - גרמן
במצותֿעשה  מחוייבת היתה ואם ומצוותיו; צרכיו לעשות
יצוה  המצוה, את עושה שהיא שבשעה אפשר גרמא, שהזמן
לפיכך  אז? לעשות עליה ומה - מצותו לעשות בעלה עליה
בעלה. עם שלום לה להיות כדי ממצוותיו, הבורא פטרה
נמחה  ובטהרה בקדושה הנכתב הגדול שהשם מצינו, שכן

לבעלה". אשה בין שלום להטיל כדי המים, שגם 41)על
ומזולזל  אותן, גורם שהזמן מצוותֿעשה מכל פטור הוא
בקהל. לבוא לו אסור וגם אבות, זכות לו שאין ביותר: הוא
(מג:). מנחות במסכת מקורן האחרונות ברכות שלש ואלה
כגון: חיוב בדרך ולא שלילה בדרך אלו ברכות ונתקנו
שאמרו  לפי - בהם וכיוצא איש" "שעשני ישראל", "שעשני
נברא  שלא לאדם לו שנוח וגמרו: "נמנו ז"ל: חכמינו
אלו: בברכות הכוונה תהיה כן אם יג:), (עירובין משנברא"
ה' את אברך - שעשני ועכשיו עיקר, כל עשני שלא יתן מי
סעיף  מו, (סימן בב"ח וראה ("לבוש"). וכו' גוי עשני שלא
הוא: מו) (סימן ב'טור' אלו ברכות שסדר להעיר, וראוי ז).
על  מברך הוא שבתחילה מחייב השכל וכן אשה; עבד, גוי,
ולבסוף  מגוי, עדיף שהוא העבד על ואחרֿכך יותר, הגרוע
מהעבד. חשובה שהיא מפני אשה" עשני "שלא מברך הוא
ואולי: (מג:). במנחות התלמוד גירסת אחר נמשך ורבינו
בעוד  לעולם, מצוות לתרי"ג תבוא לא שהאשה מפני
כבן  להיות יושלם חורין לבן ויהא ישתחרר רק אם שהעבד
שבכת"י  ומעניין רוקח"). ("מעשה דבריו לכל ישראל

אשה. לפני עבד נזכר התימנים

.Ê¯„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ el‡ ˙BÎ¯a ‰¯NÚŒ‰BÓL42‡l‡ , ¿∆∆¿≈¿»≈≈»∆≈∆∆»
BÏÈ·La ‰Î¯a‰L ¯·c ÏÚ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk C¯·Ó¿»≈»««≈∆«»»∆«¿»»ƒ¿ƒ
,B˙hÓ ÏÚ ‡e‰Â B¯B‚Á ¯‚ÁL È¯‰ ?„ˆÈk .B˙ÚLaƒ¿»≈«¬≈∆»«¬¿«ƒ»

ÏB˜ ÚÓL ;"‰¯e·‚a Ï‡¯NÈ ¯ÊB‡" C¯·Ó¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»»«
ÏB‚¯z‰43‰Î¯a ÏÎÂ ."‰È· ÈÂÎNÏ Ô˙Bp‰" C¯·Ó , ««¿¿¿»≈«≈«∆¿ƒƒ»¿»¿»»

.d˙B‡ C¯·Ó BÈ‡ - da ·iÁ˙ ‡lL Ô‰Ó≈∆∆…ƒ¿«≈»≈¿»≈»

הסדר.42) פי על אחד בהמשך לאמרן ודעת 43)שיתחייב
- התרנגול קריאת שמע לא שאפילו ס:) (ברכות ה'תוספות'
שהתרנגול  האורה הנאת על אלא זו ברכה שאין מברך,

האורה  מן נהנה והוא "שמיעת מבחין בתלמוד הוזכרה ולא .
שם  שאין במדבר שנמצא מי להוציא אלא התרנגול", קול
("הגהות  כלל שומע שאינו החרש את או כלל, תרנגול
בצירוף  הוא אלו, ברכות שמונהֿעשרה ומנין מיימוניות").

"ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯· שנתבארה בלילה שנתו לפני מברך שאדם "
וכו' רצון יהי שברכת להעיר, ראוי כן (ה"א). לעיל
אלא  לעצמה, מיוחדת ברכה אינה ד) (הלכה לעיל המבוארת
שינה  חבלי המעביר ברכת - הקודמת הברכה של המשכה
לומר  נוהגים ואנו טובים". חסדים ב"גומל נחתמת והיא -
היא  וכן הקודמת. הברכה המשך שזה להורות רצון" "ויהי
אחר  אמן לענות אין כן על אשר ס:), (ברכות הגמרא נוסחת
להלכה  נפסק וכך ברכה. סוף שאינה וכו' שינה" "המעביר

מו). (סימן אורחֿחיים ב'טור'

.ÁÚLk C¯·Ó BÈ‡ - B˙eÒÎa ÔÏ ?„ˆÈk„ÓB ≈«»ƒ¿≈¿»≈¿∆≈
˙ÈNÚL" C¯·Ó BÈ‡ - ÛÁÈ CÏ‰ ;"ÌÈne¯Ú LÈaÏÓ"«¿ƒ¬ƒ»«»≈≈¿»≈∆»ƒ»
ÔÈ‡L ,·‡a ‰ÚL˙·e ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ."Èk¯ˆ Ïk Èlƒ»»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿»∆≈
‡ÏÂ ,"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó BÈ‡ - ‰ˆÈÁ¯ ÌL»¿ƒ»≈¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿…

"‰L ÈÏ·Á ¯È·Ún‰"44‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎ ‡Ï Ì‡ ; ««¬ƒ∆¿≈≈»ƒ…ƒ¿«¿≈«ƒ≈
¯‡L ÔÎÂ ;"Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡" C¯·Ó BÈ‡ -≈¿»≈¬∆»«∆»»»¿≈¿»

.el‡ ˙BÎ¯a¿»≈

לעיל 44) כמבואר פניו, שרחץ אחרי אלא אומרה שאינו
עשור" "שביתת בהלכות לשיטתו נאמן רבינו ד). (הלכה
בבוקר, הכיפורים ביום ידים נטילת שאין ה"ב) ג, (פרק
שאר  אבל וכדומה. בטיט ידיו נתלכלכו אלאֿאםֿכן
ביום  ידיו אדם שנוטל סוברים: בראשם והראב"ד הפוסקים
הן  והרי עליהן השורה רעה רוח משום בבוקר, הכיפורים
אף  אלו לברכות מקום יש ולדבריהם בטיט; כמלוכלכות

מיימוניות). (הגהות הכיפורים ביום

.Ë¯Á‡ BÊ el‡ ˙BÎ¯a C¯·Ï eÈ¯Ú ·¯a ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿…»≈¿»≈¿»≈««
e·iÁ˙ ‡Ï ÔÈa ,Ô‰· e·ÈÁ˙ ÔÈa ,˙Òk‰Œ˙È·a BÊ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿«¿»∆≈…ƒ¿«¿
C¯·È ‡ÏÂ ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ˙eÚËÂ - Ô‰·»∆¿»¿≈»«¬≈¿…¿»≈

da ·ÈÁ˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰Î¯a45. ¿»»∆»ƒ≈ƒ¿«≈»

טועה 45) טעויות שתי רבינו, בדעת הכסףֿמשנה פירוש לפי
פניו  רוחץ (שהרי עשייתם זמן אחר שמברך - אחד העם:
נטילת  על בביתֿהכנסת מברך הוא זמן ולאחר בביתו,
בה. נתחייב אלאֿאםֿכן ברכה לברך שאין - שנית ידים);
בבית  זו אחר זו הברכות כל לסדר המנהג פשט כבר אבל
לברך  יודעים אינם הארצות מעמי שרבים מפני הכנסת,
אחריהן  אמן ויענו בביתֿהכנסת, שיסדרון תקנו כראוי,
רב  והגאונים: מו). סימן או"ח ('טור' חובתן ידי ויצאו
נימקו  שם) יוסף' ב'בית דבריהם (הובאו עמרם ורב נטרונאי
עצמו  על לא כי - בעצמו נתחייב כשלא אפילו לברך שיש
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ה' את מברך הוא העולם כל על אלא מברך הוא בלבד
להקפיד  אין וכן לכל. תמיד והחסדים הטובות כל שעשה
אלא  נאמר לא זה כלל כי עשייתן, זמן אחר שמברך זה על
לולב  נטילת או שופר, תקיעת כגון: המצוות, בברכות
הודאה  בברכות אבל לעשייתן; קודם לברכן שיש וכדומה,
ראוי  תמיד כי - זמנן עבור אחר אפילו לברך יכול ושבח

לו. להודות

.ÈŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜iL Ì„˜ ‰¯Bz· ‡¯˜Ï ÌÈkLn‰««¿ƒƒ¿…«»…∆∆ƒ¿»¿ƒ«
ÚÓL46‰¯B˙a ‡¯˜ ÔÈa ,·˙ÎaL ‰¯B˙a ‡¯˜ ÔÈa - ¿«≈»»¿»∆ƒ¿»≈»»¿»

,˙BÎ¯a LÏL C¯·Óe ‰lÁz ÂÈ„È ÏËB - ‰tŒÏÚaL∆¿«∆≈»»¿ƒ»¿»≈»¿»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :Ô‰ el‡Â .‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈¿≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

‡ ·¯Ú‰Â" ;"‰¯B˙ È¯·c ÏÚ eeˆÂ47˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ¿ƒ»«ƒ¿≈»¿«¬∆»¿»¡…≈∆
,Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk EnÚ ˙BiÙÈÙ·e eÈÙa E˙¯B˙ È¯·cƒ¿≈»¿¿ƒ¿ƒƒ«¿»≈ƒ¿»≈

eÈ‡ˆ‡ˆÂ eÁ‡ ‰È‰Â48EÓL ÈÚ„BÈ EnÚ È‡ˆ‡ˆÂ49 ¿ƒ¿∆¬«¿¿∆¡»≈¿∆¡»≈«¿¿≈¿∆
BnÚÏ ‰¯Bz „nÏÓ‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .E˙¯B˙ È˜ÒBÚÂ¿¿≈»∆»«»¿»«¿«≈»¿«

"Ï‡¯NÈ50,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" . ƒ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
.B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea ¯Áa ¯L‡¬∆»«»ƒ»»«ƒ¿»«»∆»

."‰¯Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»≈«»

ãycew zegiyn zecewpã

."dxez ixac lr epeive eizeevna epycw xy`"

א.)בגמרא כא, התורה,(ברכות לברכת מיוחד לימוד ישנו
שלא  ומזה לאלוקינו". גודל הבו אקרא ה' שם "כי שנאמר
הוא  המצוות, כל על שמברכין במה זו לברכה החיוב נכלל

שביניהם. המהותי החילוק מפני
אותנו  שקידש על לקב"ה הודאה היא הברכה המצוות, בכל
התורה, לימוד עצם על היא התורה ברכת אבל במצוותיו,

ממש. הנהנין כברכת והיא
wlg y"ewl itÎlr)(148 cenr c"i

צריך 46) אינו - ברכותיה עם קריאתֿשמע שקרא אחרי אבל
מעין  בה שיש רבה", "אהבה בברכת נפטר שכבר לברך,
דברי  כל את ולקיים ללמוד... בלבנו... "ותן התורה: ברכות

יא:). (ברכות תורתך" ונציה 47)תלמוד דפוס כגירסת
זה  ואין "והערב", אחרים: ובדפוסים רוקח"). ("מעשה ש"י
ורק  לשלפניה, שייכת ואינה היא נפרדת זו שברכה מדוייק,
גורסים  שלפניה הברכה של המשכה שזו שסוברים אלה
המתק. - הערב מו.). לברכות 'תוספות' (ראה "והערב"

מעיך.48) וצאצאי יט): מח, (ישעיה ככתוב חלצינו, יוצאי
לג).49) לא, (ירמיה אותי ידעו כולם כי הכתוב: שם על

פעולותיך. בכל גדולתך שנכיר דפוס 50)כלומר: כנוסח
מיימוניות", "הגהות לפני הנוסח היה וכן ש"י, וונציא
ישראל". לעמו תורה "המלמד אחר: ונוסח לפנינו. כמבואר
לחתום  נוהגים ואנו רבינו". "תשובות במוספנו וראה
וברי"ף  יא:) (ברכות התלמוד כגירסת וכו' תורה המלמד

שם.

.‡È,el‡ ˙BÎ¯a LÏL C¯·Ï Ì„‡ ·iÁ ÌBÈ ÏÎa¿»«»»»¿»≈»¿»≈
‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ËÚÓ ‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â51ÌÚ‰ e‚‰Â . ¿««»≈¿«ƒƒ¿≈»¿»¬»»

ÌÈ‰k ˙k¯a ‡¯˜Ï52Âˆ" :ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ; ƒ¿…ƒ¿«…¬ƒ¿≈¿∆ƒ«

"Ï‡¯NÈ Èa ˙‡53.Ô‰ÈzL ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ; ∆¿≈ƒ¿»≈¿≈¿∆ƒ¿≈∆
ÌÈ˜¯t ÔÈ¯B˜Â54˙BÎÏ‰ B‡55ÔÓe ‰Ln‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¬»ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BzÈ¯a‰56. «»«¿

עליו.51) שמברך הדבר ובין הברכה בין להפסיק שלא כדי
על  ששנה "והוא ה"ה): פ"א, (ברכות בירושלמי אמרו וכן

(מיד). לקרותה 52)אתר" נוהגים היו משמר אנשי שגם
ב  למסכת ב'תוספות' כמבואר בוקר, (שם).בכל רכות

שאמרו 53) כמו התמיד. בקרבן המדברת אֿט) כח, (במדבר
שאין  בזמן הקב"ה, את אבינו אברהם שאל כז:): (תענית
להם  תקנתי כבר א"ל: עליהם? תהא מה קיים, ביתֿהמקדש
עליהם  אני מעלה - לפני בהם שקוראים בזמן קרבינות. סדר
עוונותיהם. כל על להם מוחל ואני לפני, הקריבום כאילו

זה,54) פרק ובחרו זבחים. של מקומן איזהו כגון: שלמים.
מסיני  למשה ברורה משנה והכל מחלוקת, הפרק בכל שאין

נ.). סימן או"ח יוסף' כגון:55)('בית שלם, פרק מן חלק
המשנה  שהוא וכו', שיעור" להם שאין דברים "אלו

פאה. למסכת כל 56)הראשונה אליהו: דבי "תנא כגון:
כאלה, ברייתות ועוד וכו', יום" בכל הלכות השונה
לרבינו. השנה" כל תפילות ב"סדר זה ספר בסוף המובאות

.·ÈÌÈÓÎÁ eÁaLÂ57¯ÙqÓ ˙B¯ÈÓÊ ‡¯BwL ÈÓÏ ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈∆
'„Â„Ï ‰l‰z'Ó ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÌÈl‰z58ÛBÒ „Ú ¿ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«

¯Ùq‰59Ì‰ÈÙÏ ÌÈ˜eÒt ˙B¯˜Ï e‚‰ ¯·Îe .60 «≈∆¿»»¬ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
Ì‰È¯Á‡Ïe61‡È‰Â ,˙B¯ÈÓf‰ ÈÙÏ ‰Î¯· ew˙Â . ¿«¬≈∆¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

'ÁazLÈ' ‡e‰Â ,Ì‰È¯Á‡Ï ‰Î¯·e ,'¯Ó‡L Ce¯a'62. »∆»«¿»»¿«¬≈∆¿ƒ¿««
Œ˙‡È¯˜ ‡¯B˜Â ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«¿«¿≈¿ƒ«

.ÚÓL¿«

הלל 57) מגומרי חלקי יהא יוסי ר' אמר ע"ב: קיח, שבת
התכוין. דזמרה" של"פסוקי שם והסיקו יום... בכל

קמה.58) פ"ה).59)פרק (ברכות הרי"ף כגון:60)ע"פ
וכו'. לעולם ה' כבוד אמן 61)יהי לעולם ה' ברוך כגון:

וכו'. ולדעת 62)ואמן (שם). ברי"ף הוזכרו אלו ברכות
תקנוה. הגדולה כנסת אנשי זו ברכה - ועוד זרוע" "אור בעל
בין  "המספר הירושלמי: בשם מובא מיימוניות" וב"הגהות
עליה  וחוזר בידו, היא עבירה - אור' ל'יוצר 'ישתבח'
שראה  מעיד (פ"ה) בברכות יונה ורבינו המלחמה". ממערכי
"ישתבח" בברכת מביא "אבודרהם" ובספר כן. במדרש
וגו': הלבב ורך הירא האיש מי הפסוק: על האומר מדרש
מבואר  הרי - התפילה סוף עד שאמר ברוך בין המפסיק זה
(שם) לברכות וברי"ף אלו, ברכות הזכירו התלמוד שחכמי
נזכרת  וכן וכו'. לפניהם ברכה לומר רבנן ותקינו מפורש:
וכו' תניינא בתקונא רסו:) ויקהל (פרשת בזוהר זו ברכה

רוקח). (מעשה

.‚È¯Á‡ ,ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï Ô‰· e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬»∆ƒ¿¿»««
'ÁazLÈ' ÔÈÎ¯·nL63ÔÈÎ¯·Ó CkŒ¯Á‡Â ,Ìi‰ ˙¯ÈL , ∆¿»¿ƒƒ¿««ƒ««»¿««»¿»¿ƒ

.'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈL ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .'ÚÓL' ÏÚ«¿«¿≈¿∆ƒƒ««¬ƒ
ÈÙÏ Ïk‰ - ˙B¯ÈM‰ ÈzL ÔÈ¯BwL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿≈«ƒ«…¿ƒ

.‚‰n‰«ƒ¿»

לפני 63) הים שירת אומרים אלא כן. נוהגין אין ובזמננו
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שירת  במקום לומר הספרדים נוהגים באב ובתשעה ישתבח.
אבל  פורעניות). מיני בכל (המדברת האזינו שירת - הים

רוקח). (מעשה ישתבח לפני הכל

.„È‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÔÈa ˙BÎ¯· ‰‡Ó C¯·Ï Ì„‡ ·iÁ64. «»»»¿»≈≈»¿»≈«¿««¿»
˙BÎ¯a LÏLÂŒÌÈ¯NÚ ?el‡ ˙BÎ¯· ‰‡Ó Ô‰ ‰Óe«≈≈»¿»≈∆¿ƒ¿»¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏL ˙BÎ¯a Ú·LÂ ;‰Ê ˜¯Ùa eÈnL∆»ƒ¿∆∆∆¿∆«¿»∆¿ƒ«¿«

‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ ,˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ÏL65ÛhÚ˙nLÎe ; ∆«¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿«¬∆»¿∆ƒ¿«≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,˙ˆÈva«ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
;"˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÔÈlÙz L·BlLÎe¿∆≈¿ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈
ÁÈ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ«
Œ‰BÓL Ô‰Ó ‰lÙz ÏÎaL ,˙BlÙz LÏLÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿»¿ƒ∆¿»¿ƒ»≈∆¿∆
‡e‰LÎe ;˙BÎ¯a LLÂ ÌÈBÓL È¯‰ - ˙BÎ¯· ‰¯NÚ∆¿≈¿»¬≈¿ƒ¿≈¿»¿∆
ŒÚa¯‡ C¯·Ó ,‰ÏÈl‰Â ÌBÈ ÏL ˙B„eÚÒ ÈzL ÏÎB‡≈¿≈¿∆¿««¿»¿»≈«¿«
ÂÈ„È ÏhiLk ˙Á‡ :‰„eÚÒ ÏÎa Ú·L - ˙BÎ¯· ‰¯NÚ∆¿≈¿»∆«¿»¿»««¿∆ƒ…»»

‰lÁza ˙Á‡ ÔBÊn‰ ÏÚÂ ,‰lÁz66ÛBqa LÏLÂ67, ¿ƒ»¿««»«««¿ƒ»¿»«
ÔÈi‰ ÏÚÂ68ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ69È¯‰ .˙BÎ¯a Ú·L È¯‰ - ¿«««ƒ¿»»¿«¬»¬≈∆«¿»¬≈

.Ïk‰ ÔÈa ˙BÎ¯· ‰‡Ó≈»¿»≈«…

אדם 64) חייב אומר: מאיר רבי "היה ע"ב: מג, מנחות
ועתה  יב): י, (דברים שנאמר יום, בכל ברכות מאה לברך
אל  רש"י: ופירש וכו' מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל
וב'טור' שם. ב'תוספות' וראה "מאה". אלא "מה" תקרא
המלך  שדוד גאון, נטרונאי רב בשם מובא מו) (סימן או"ח
- על הוקם א): כג, (שמואלֿב דכתיב ברכות, מאה תיקן
פרשת  רבה במדבר מדרש פי (על מאה בגימטריא "על"

לאחריה;65)קרח). ואחת לפניה שתים מברך - שבשחר
לעיל  כמבואר לאחריה, ושתים לפניה שתים מברך - ובערב

ה). הלכה א, פרק שמע קריאת ברכת 66)(הלכות
הארץ 67)המוציא. על הכל, את הזן שהן: המזון בברכת

ירושלים. בונה המזון, מברך 68)ועל יין לו יש שאם
הכוס. על המזון מעין 69)ברכת שהיא אחרונה ברכה

ט"ו). הלכה ח, (פרק ברכות הלכות לקמן ראה שלש,

.ÂËÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ˙k¯a ewzL ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆ƒ¿ƒ¿«»∆ƒƒ
‰lÙza70ÔBÊn‰Œ˙k¯·a '·ÈËn‰Â ·Bh‰' eÙÈÒB‰Â ,71 «¿ƒ»¿ƒ«¿«≈ƒ¿ƒ¿««»

LÓÁ e‡ˆÓ -72ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa .˙B¯˙È ˙BÎ¯a ƒ¿¿»≈¿»¿≈¿«»¿»ƒ
·iÁ˙ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ,˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz‰L ,ÌÈ·BËƒ∆«¿ƒ»∆«¿»¿≈ƒ…ƒ¿«≈
ÔLÈ ‡lL ÔB‚k ,el‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÏÎa ÌÈÓi‰ ¯‡Laƒ¿»«»ƒ¿»«¿»»≈¿∆…»≈
‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎ ‡ÏÂ ,B¯B‚Á ¯Èz‰ ‡ÏÂ ,‰ÏÈl‰ Ïk»««¿»¿…ƒƒ¬¿…ƒ¿«¿≈«ƒ≈
ÔÓ ˙BÎ¯· ‰‡Ó ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ - el‡· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈»ƒ¿«¿ƒ≈»¿»ƒ

˙B¯t‰73. «≈

ה"א).70) (פ"ב, לעיל ברכות 71)ראה הלכות לקמן ראה
ה"א). ב, סעודות 72)(פרק לשתי המזון, בברכת שתים

היום. תפילות בשלש ושלש ע"ב.73)היום, מג, מנחות
העולים  שמברכים שהברכות כתוב: מיימוניות" וב"הגהות
בקריאת  וכן שחרית, בקריאת ברכות שתי אחד, כל לתורה
לחשבון  עולות - ברכות ז' שהן המפטיר ברכות וכן מנחה,
שישמעו  כדי רם, בקול לברך הוא נכון לפיכך לשומעיהם,

מוסף  שבתפלת ברכות שבע להוסיף ראוי כן לצאת. ויכוונו
יוסף' וב'בית שבת. שבליל אבות" "מגן ברכת וגם לשבת.
שלישית  שבסעודה ברכות שבע עוד הוסיף מו) (סימן או"ח

בשבת. אפילו ממאה יותר כבר שיש באופן לשבת,

.ÊË;ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ C¯·Óe ,˜¯È ËÚÓ ÏÎB‡ ?„ˆÈk≈«≈¿«»»¿»≈¿»»¿«¬»
C¯·Óe ‰Ê È¯tÓ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁÂ74ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ75; ¿≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿»≈¿»»¿«¬»

.ÌBÈ ÏÎa ‰‡Ó ÌÈÏLnL „Ú ,˙BÎ¯a‰ Ïk ‰BÓe∆»«¿»«∆«¿ƒ≈»¿»

אם 74) כי כאן. ידובר עוד לאכול בדעתו היה כשלא
אסור  - הפרי מאותו זו בשעה לאכול בדעתו היה בתחילה
(לחםֿמשנה). לבטלה ברכה זו שהרי בשניה, ברכה לברך לו

ברכות 75) הלכות לקמן ראה רבות". נפשות "בורא ברכת
ה"א). (פ"ח,

.ÊÈC¯·Óe Ì„‡ ÌÈkLÓ ¯ÁMa :‡e‰ Ck ˙BlÙz ¯„Ò≈∆¿ƒ»««««¿ƒ»»¿»≈
˙B¯ÈÓf‰ ‡¯B˜Â ,el‡ ˙BÎ¯a76Ì‰ÈÙÏ C¯·Óe ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆

‰ÈÙÏ C¯·Óe 'ÚÓL' CkŒ¯Á‡ ‡¯B˜Â ;Ì‰È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆¿≈««»¿«¿»≈¿»∆»
‰BL‡¯ ‰Î¯a‰ ÔÓ ‰M„˜ ‚l„Óe ,‰È¯Á‡Ïe¿«¬∆»¿«≈¿À»ƒ«¿»»ƒ»

‰M„˜ ¯ÓB‡ „ÈÁi‰ ÔÈ‡L ,‰ÈÙlL77‡e‰LÎe ; ∆¿»∆»∆≈«»ƒ≈¿À»¿∆
‰l‡b CÓÒiL È„k ,„ÓÚÈ „iÓ ,'Ï‡¯NÈ Ï‡b' Ì˙BÁ78 ≈»«ƒ¿»≈ƒ»«¬…¿≈∆ƒ¿…¿À»
e¯Ó‡L BÓk ,„ÓÚÓ Ïlt˙Óe ,‰lÙ˙Ï79; ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈≈…∆¿∆»»¿

dÈa‚Óe ,ÔpÁ˙Óe ,ÂÈt ÏÚ ÏtÈÂ ·LÈ ,ÌÈÏLiLÎe¿∆«¿ƒ≈≈¿ƒ…«»»ƒ¿«≈«¿ƒ«
ÌÈeÁ˙ È¯·„a ,·LBÈ ‡e‰Â ,ËÚÓ ÔpÁ˙Óe BL‡¯80; …ƒ¿«≈¿«¿≈¿ƒ¿≈«¬ƒ

'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯˜È CkŒ¯Á‡Â81ÈÙk ÔpÁ˙ÈÂ ;(·LiÓ) ¿««»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒƒ…∆¿ƒ¿«≈¿ƒ
.ÂÈNÚÓÏ ¯ËtÈÂ ,BÁÎ…¿ƒ»≈¿«¬»

דזמרה.76) כג:):77)פסוקי (מגילה ששנינו כמו
יהא  לא שבקדושה דבר כל - ישראל בני בתוך "ונקדשתי
ובנעימה" ברורה ל"בשפה כשמגיע ולפיכך מעשרה", פחות
רבינו  וכדברי יתנו. נעימות ברוך לאל ומתחיל: מדלג
יוסף' ב'בית הובא קל"ב:) (דף שמות ב'זוהר' מפורש
מובא  חיים' שב'ארחות להעיר, וראוי נ"ט. סימן לאו"ח
מזה, אביו בו שחזר הרמב"ם, של בנו אברהם רבי בשם
(כסףֿמשנה). זו קדושה אומר שהיחיד למעשה והורה
ל"מעשה  הרמב"ם בחידושי (הובאת בתשובתו ורבינו
סיפור: דרך רק היא יוצר שקדושת מנמק: א) עמוד רוקח"
אנחנו  שאין ומכיון השם, את מקדישים המלאכים איך
פחות  יהא לא שבקדושה "דבר בכלל: זה אין המקדישים,

יט):78)מעשרה". (שם שנאמר תהלים בספר רמזה ודוד
א) כ, (שם צרה ביום ה' יענך לזה: וסמוך וגואלי, צורי ה'
שאינו  "מי אמרו: א) הלכה א, (פרק ברכות ובירושלמי
מלך  של לאוהבו דומה? הוא למה לתפלה, גאולה סומך
שהפליג  ומצאו המלך יצא מלך, של פתחו על ודפק שבא
להקב"ה  מתקרב אדם יהיה אלא הפליג" הוא אף (נתרחק)
והוא  מצרים יציאת של וקילוסים בתשבחות ומרצהו אליו
(עלֿפי  צרכיו לתבוע לו יש אליו קרוב ובעודו אליו, מתקרב

ד:). ברכות ב).79)רש"י הלכה (פ"ה, כגון:80)לעיל
תפילות  ("סדר לקמן ראה וכו'. נעשה" מה נדע לא "ואנחנו

השנה"). לדוד 81)כל תהלה האומר "כל ע"ב: ד, ברכות
שהוא  לו מובטח פעמים, שלש יום בכל קמה) פרק (תהלים,

הבא". עולם בן
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.ÁÈ'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯˜Ï ÏÈÁ˙Ó ,‰Án‰ ˙lÙ˙·eƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒƒ¿…¿ƒ»¿»ƒ
;‰Án‰ ˙lÙz Ïlt˙Óe „ÓBÚ CkŒ¯Á‡Â ;·LiÓƒ…∆¿««»≈ƒ¿«≈¿ƒ««ƒ¿»
BL‡¯ dÈa‚Óe ,ÔpÁ˙Óe ÂÈt ÏÚ ÏÙB ,ÌÈÏLnLÎe¿∆«¿ƒ≈«»»ƒ¿«≈«¿ƒ«…
·¯Ú‰ ˙lÙ˙·e .ÂÈNÚÓÏ ¯ËtÈÂ ,BÁÎ ÈÙk ÔpÁ˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ…¿ƒ»≈¿«¬»ƒ¿ƒ«»∆∆
CÓBÒÂ ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯B˜≈¿ƒ«¿«¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¿≈
·LÈ ,ÌÈÏLiLÎe ;„ÓÚÓ Ïlt˙Óe ,‰lÙ˙Ï ‰l‡b82 ¿À»ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈≈…∆¿∆«¿ƒ≈≈

‰Ê È¯‰ - ˙È·¯Ú ˙lÙz ¯Á‡ ÔpÁ˙n‰Â .¯ËtÈÂ ËÚÓ¿«¿ƒ»≈¿«ƒ¿«≈««¿ƒ««¿ƒ¬≈∆
ÁaLÓ83Ï‡b' ¯Á‡ 'e·ÈkL‰' C¯·nL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿À»¿««ƒ∆¿»≈«¿ƒ≈««»«

l‡b ÔÈa ˜ÒÙ‰ dÈ‡ ,'Ï‡¯NÈÈ¯‰Â ,‰lÙ˙Ï ‰ ƒ¿»≈≈»∆¿≈≈¿À»ƒ¿ƒ»«¬≈
‰k¯‡ ˙Á‡ ‰Î¯·k Ô‰ÈzL84. ¿≈∆ƒ¿»»««¬À»

מעט 82) לישב שצריך טז) הלכה ד' (פרק לעיל כמפורש
נושא  שהיה כמי תפילתו תעשה שלא כדי התפילה, אחר

לו. והולך ומשליכו רשות,83)משאוי שהיא שאףֿעלֿפי
לשבח  ראוי הוא לפיכך תחנונים, בדברי בה מאריך הוא

רוקח). אריכתא 84)(מעשה "כגאולה ע"ב: ד, ברכות
היא, הגאולה מעין ש"השכיבנו" מפני והטעם: דמיא".
מפחדים  אבותינו היו מצרים, את לנגוף ה' שעבר שבשעה
המשחית  יתן שלא דברו, לקיים עולם לבורא ומתפללים
יגרום  שמא תמיד שיראים הצדיקים שדרך בתיהם, אל לבוא
"השכיבנו", לומר התקינו התפילה אותה וכנגד החטא,
מה  כנגד לאמרה שהתקינו וכיון רע, דבר מכל ה' שיצילנו
יונה  (רבינו הגאולה מעין היא הרי - הגאולה בשעת שהיה

שם). לברכות

ה'תשע"ח  כסלו י"ז שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בית 1) בתפילתו; הציבור עם עצמו לשתף אדם שצריך

מוציא  מי את יותר; גדול מהם מי הכנסת ובית המדרש
ציבור. שליח להיות ממנים מי את חובתו, ידי השליחֿציבור

.‡Ô‰· eÈ‰ elÙ‡Â ;„ÈÓz ˙ÚÓL ¯eav‰ ˙lÙz¿ƒ««ƒƒ¿««»ƒ«¬ƒ»»∆
ÌÈ‡ËBÁ2ÏL Ô˙lÙ˙a Ò‡BÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔÈ‡ , ¿ƒ≈«»»≈ƒ¿ƒ»»∆

ÌÈa¯3¯eav‰ ÌÚ BÓˆÚ ÛzLÏ Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .4; «ƒ¿ƒ»»ƒ»»¿«≈«¿ƒ«ƒ
„ÈÁÈa Ïlt˙È ‡ÏÂ5ÌÚ Ïlt˙‰Ï ÏBÎiL ÔÓÊŒÏk , ¿…ƒ¿«≈¿»ƒ»¿«∆»¿ƒ¿«≈ƒ

Ì„‡ ÌÈkLÈ ÌÏBÚÏe .¯eav‰6˙Òk‰Œ˙È·Ï ·È¯ÚÈÂ7, «ƒ¿»«¿ƒ»»¿«¬ƒ¿≈«¿∆∆
˙Ú ÏÎa ˙ÚÓL B˙lÙz ÔÈ‡L8.˙Òk‰Œ˙È·a ‡l‡ ∆≈¿ƒ»ƒ¿««¿»≈∆»¿≈«¿∆∆

Ba Ïlt˙Ó BÈ‡Â B¯ÈÚa ˙Òk‰Œ˙Èa BÏŒLiL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆≈«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«≈
Ú¯ ÔÎL ‡¯˜ ,¯eav‰ ÌÚ9. ƒ«ƒƒ¿»»≈»

א).2) עמוד ח דף (איוב 3)(תענית שנאמר ח.) (ברכות
לא  רבים (תפילת ימאס לא כביר אֿל הן ה): פסוק לו פרק

רש"י). ביחידות,4)ימאס, בביתו מתפלל כשהוא אפילו
"ואני  שנאמר: מתפללים, שהציבור בשעה להתפלל יכוון

ה' לך ¯ˆÔÂתפילתי ˙Ú,רצון של שהיא עת שיש הרי - "
שם). (ברכות, הציבור תפילת עת רמב"ם 5)וזוהי לפי

יחידי". יתפלל "ולא התימנים בן 6)כתב יהושע רבי אמר
עם  וימנה שיזכה כדי הכנסת, לבית אדם ישכים לעולם לוי,
לו  נותנים אחריו, באים מאה שאפילו הראשונים, עשרה

ב). עמוד מ"ז דף (ברכות כולם כנגד אפילו 7)שכר

ליחיד  מצוה בביתֿהכנסת, מתפללים הציבור כשאין
(ברכות  ביותר נשמעת התפילה ששם הכנסת בבית להתפלל

א). עמוד ו נשמעת 8)דף שתפילתו עת יש אמנם שאם
"בכל  אבל - מתפללים שהציבור עת וזוהי - בביתו אפילו

הכנסת. בבית אלא נשמעת איננה ח 9)עת" דף (שם,
א). עמוד

.·ıe¯Ï ‰ÂˆÓe10‰Ú„Â" :¯Ó‡pL ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ƒ¿»»¿≈«¿∆∆∆∆¡«¿≈¿»
Ï‡ ,˙Òk‰Œ˙ÈaÓ ‡ˆiLÎe ."ÈÈ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰Ùc¯ƒ¿¿»»««∆¿»¿∆≈≈ƒ≈«¿∆∆«

‰ÚÈÒt ÚÈÒÙÈ11ÒkiLÎe .ËÚÓ ËÚÓ CÏÈ ‡l‡ ,‰q‚ «¿ƒ«¿ƒ»«»∆»≈≈¿«¿»¿∆ƒ»≈
ÌÈÁ˙Ù ÈL ¯eÚL ÒkÈ ,˙Òk‰Œ˙È·a12CkŒ¯Á‡Â ¿≈«¿∆∆ƒ»≈ƒ¿≈¿»ƒ¿««»

pM ‰Ó Ìi˜Ï ,Ïlt˙È"ÈÁ˙t ˙ÊeÊÓ ¯ÓLÏ" :¯Ó‡13. ƒ¿«≈¿«≈«∆∆¡«ƒ¿…¿…¿»»

ב).10) עמוד ו דף שעיכוב 11)(שם, בעצמו שמראה לפי
שם). (רש"י, כמשא עליו דומה הכנסת שני 12)בית רוחב

בית  עיכוב עליו שנראה לפתח, סמוך ישב שלא פתחים
ח  דף (שם לצאת לפתח סמוך מזומן ויושב כמשא הכנסת
בכך  אין - הפתח אצל קבוע מקום לו יש אם אבל א), עמוד
שם). יונה, (רבינו הקבוע מקומו שזה ידוע שהדבר כלום,

כניסה 13) על לימד - ּפתחי ולא ּפתחי מזּוזת; ולא ְְְְִִַָָֹמזּוזת
ברכות  (ירושלמי פתחים שני כשיעור הכנסת בית לפנים

א). הלכה ה, פרק

.‚L¯„n‰Œ˙Èa14˙Òk‰Œ˙ÈaÓ ÏB„b15ÌÈÓÎÁÂ . ≈«ƒ¿»»ƒ≈«¿∆∆«¬»ƒ
˙BiÒÎŒÈza Ì¯ÈÚa Ì‰Ï eÈ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÏB„b¿ƒ««ƒ∆»»∆¿ƒ»»≈¿≈ƒ
ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰L ÌB˜na ‡l‡ ÔÈÏÏt˙Ó eÈ‰ ‡Ï ,‰a¯‰«¿≈…»ƒ¿«¿ƒ∆»«»∆»¿ƒ

‰¯Bza ÌL16¯eav‰ ˙lÙz ÌL Ïlt˙iL ,‡e‰Â ;17. »«»¿∆ƒ¿«≈»¿ƒ««ƒ

ברבים.14) תורה בו לתפילה 15)שמרביצים שמיוחד
א). עמוד כז דף (מגילה עמוד 16)בלבד ח דף (ברכות

עשר  שלושה להם שהיו גב על  אף אסי ורב אמי "רב א)
מדרשם  בבית אלא מתפללים היו לא בטבריה כנסת בתי
פרק  (תהילים הכתוב שאמר הוא בתורה, שם עוסקים שהיו
"אוהב  יעקב משכנות מכל ציון שערי ה' אוהב ב): פסוק פז,
כנסיות". מבתי יותר בהלכה, המצויינים שערים ה'

לבית 17) ילך עשרה, מניין המדרש בבית אין אם אבל
"זמן  כי - תורתו לביטול יחוש ואל בציבור להתפלל הכנסת
וכן  א). עמוד י דף (שבת לחוד" תורה וזמן לחוד, תפילה
צריך  חכם "שתלמיד ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש כתב
התפילה  על יחושו ולא ממנו אחרים ילמדו שלא לחוש
לכף  אותו ידונו לא כי בטלים; כנסיות בתי ונמצא כלל,

לימודו. בשביל בא שאינו לומר זכות

.„Ïlt˙Ó „Á‡ ‰È‰È ?¯eav‰ ˙lÙz ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒ««ƒƒ¿∆∆»ƒ¿«≈
ÌÈÚÓBL Ïk‰Â Ì¯ ÏB˜a18˙BÁÙa Ôk ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿»¿«…¿ƒ¿≈ƒ≈¿»

ÌÈÏB„‚ ‰¯NÚÓ19ÔÈ¯BÁŒÈ·e20„Á‡ ¯eaˆŒÁÈÏLe , ≈¬»»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ∆»
Ì‰Ó21È„È e‡ˆÈÂ eÏÏt˙‰ ¯·kL Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ elÙ‡Â . ≈∆«¬ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«¿¿»¿¿≈

·¯ eÈ‰iL ,‡e‰Â ;‰¯NÚÏ Ì‰Ï ÔÈÓÈÏLÓ ,Ô˙·BÁ22 »»«¿ƒƒ»∆«¬»»¿∆ƒ¿…
‡ÏÂ ,‰M„˜ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ .eÏlt˙‰ ‡lL ‰¯NÚ‰»¬»»∆…ƒ¿«¿¿≈≈¿ƒ¿À»¿…
‡ÏÂ ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Óe ‰¯Bza ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»∆»¿«¬∆»¿…

‰¯NÚa ‡l‡ ,ÌÈ‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ23. «¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»«¬»»

טֿי).18) (הלכה בסמוך עשרה 19)ראה שלוש בני
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ב). עמוד כג דף (מגילה שערות שתי פרט 20)שהביאו
אינם  כנשים, במצוות שחייבים פי על שאף כנענים לעבדים

ב). עמוד לח דף (גיטין למניין הוא 21)מצטרפים שגם
תפילה. בכלל הוא וגם הואיל המניין, שישה 22)מן

נאמר  ז): הלכה י, (פרק סופרים במסכת אמרו וכן אנשים,
בהתנדב  בישראל פרעות בפרוע ב) פסוק ה פרק (שופטים
משלימים  התפללו שלא שישה שאפילו מכאן ה', ברכו עם
וכן  ברכו, עד מלים שש כאן יש שהרי לעשרה, עליהם
בתלמוד  מקומות בהרבה כמקובל ככולו, - שרובו הדין:

משנה). ב).23)(כסף עמוד כג דף (מגילה

.‰'ÚÓL' ˙k¯a C¯·Ó „Á‡ ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ24Ïk‰Â ¿≈…ƒ¿∆∆»¿»≈ƒ¿«¿«¿«…
ÌÈÚÓBL25‰ÊÂ .‰¯NÚa ‡l‡ ,'ÔÓ‡' ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚÂ ¿ƒ¿ƒ«¬»»≈∆»«¬»»¿∆

'ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt' ‡¯˜p‰ ‡e‰26LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»≈«¿«¿≈¿ƒ«ƒ
Ì‰È„È ÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .‰¯NÚa ‡l‡27‡l‡ ∆»«¬»»¿≈«…¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆»

ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰k‰Â ,‰¯NÚa28Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ ÏkL . «¬»»¿«…¬ƒƒ«ƒ¿»∆»¬»»ƒƒ¿»≈
‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú" :¯Ó‡pL ,‰„Ú ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ≈»∆∆¡««»«»≈»»»»
ÚLB‰È e‡ˆÈ È¯‰L ,‰¯NÚ eÈ‰Â ,'B‚Â "˙‡f‰«…¿¿»¬»»∆¬≈»¿¿À«

·ÏÎÂ29. ¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

izn cr xn`py ,dcr oi`xwpd od l`xyin dxyr lky"
."dcrl

ענין  - במנין לתפילה שהמקור יתכן היאך להבין, צריך
המרגלים  והלא המרגלים, מעדת דווקא ילמד - שבקדושה
תמרודו  אל בה' "אך כלב (כדברי בה' מורדים בגדר היו
"מורדים" לצרף כלל פשוט זה אין הלכה ע"פ והרי כו'"),
המרגלים  מעדת שהלימוד אלא עוד ולא עשרה. למנין
שאין  פשיטא שבזה הסנהדרין, למנין מקור גם משמש

כלל. רשע בהם
נעלית  בדרגה היו שהמרגלים מבואר, החסידות בתורת
הכניסה  על־ידי באלוקות מדביקותם להפרד רצו ולא מאוד
חייב  זה עניין אמנם העולם, גשמיות עם והעסק לארץ,

שבתורה. ההלכה חלק עם גם להתאים
כמה  עד הרמב"ם מאריך תשובה, מהל' י' בפרק ובהקדים:
כדי  התורה... מצוות עושה "הריני שיאמר לאדם אסור
לחיי  שאזכה כדי או בה הכתובות הברכות כל שאקבל
דרך  על והעובד זה, דרך על לעבוד ראוי אין הבא... העולם

הנביאים. מעלת ואינה מיראה עובד הוא זה
ישראל  כל נתאוו זה "ומפני כתב שלפנ"ז ט' ובפרק
לחיי  שיזכו כדי המשיח...כו' לימות חכמיהם נביאיהם
מעלת  שאינה שלפנ"ז בהלכה כתב ואיך הבא", העולם

הנביאים?
דבר  מפני לא מאהבה.. "העובד ממשיך י' בפרק להלן
הטובה  וסוף אמת, שהוא מפי האמת עושה אלא בעולם...
אבינו  אברהם מעלת והיא היא, גדולה ומעלה בגללה, לבוא
מאהבה". אלא עבד שלא לפי אוהבו הקב"ה שקראו

שהעבודה  כתב בה"א כי עצמו, את סותר כאן גם ולכאורה
החכמים  מעלת ואינה הארץ, עמי דרך היא מיראה
עבודה  על כתב וכאן מאהבה, עבודה שמעלתם והנביאים

לה". זוכה חכם כל "שאין זו
העוה"ב" לחיי שיזכו "כדי בפ"ט שכתב מה בזה: והביאור
כדי  אלא הבא, העולם של השכר לקבל כדי פירושו אין
בעולם  שהוא באופן ומצוות בתורה העסק להמשך להגיע
התורה  עסק על שכר רק אינם הבא העולם חיי כי הבא,
לשלימות  תמידית והתקרבות עליה המשך אלא ומצוותיה

בה' ומצוות.הדביקות התורה שע"י
אדם  יאמר "אל פ"י בתחילת שכתב מה בין החילוק וזהו
כי  העוה"ב" לחיי שאזכה כדי או שאקבל... כדי הריני...כו'

שכר. קבלת בכוונת התורה מצוות עשיית שולל כאן
נביאיהם  ישראל כל ש"נתאוו ט' בפרק שכתב מה אבל

העולם לחיי שיזכו כדי כו' כוונתו וחכמיהם.. אין הבא",
ושלימות  העבודה לתכלית אלא עבודתם על פרס בתור
על־ידי  שתיגרם תמיד בה לשגות בה' והדביקות האהבה

המשיח. בימות בחכמה תמיד ויוסיפו שירבו
והנביאים  החכמים מדרגת יותר נעלית דרגה ישנה אמנם
כי  אבינו, אברהם של מדריגתו והיא מאהבה, העובדים
הוא  והמצוות התורה עסק הרי מאהבה היא העבודה כאשר
להתקשרות  להגיע אמצעי שהם אלא עצמם התומ"צ לא
את  "עושה של בדרגה היה אאע"ה אבל בקב"ה, ודביקות
בעבודתו, אחר מבוקש כל ואין אמת", שהוא מפני האמת

לזה". זוכה חכם כל "ואין כתב כך ועל
- גדולה במעלה שהיו המרגלים עניין גם יובן ומעתה
בקב"ה, הדביקות לשלימות להגיע ורצו - מאהבה עבודה
נעלית  לדרגה מביאה ישראל לארץ הכניסה ומכל־מקום
"עושה  כלל, מבוקש שום בלי ה' ציווי קיום והוא יותר,

אמת". שהוא מפני האמת
הרי  המרגלים, של עונשם היה מה גם יובן על־פי־זה
נכנסו  ולא מבוקשם את קיבלו דבר של בסופו לכאורה
כרוכה  לארץ שהכניסה מובן הנ"ל שעל־פי אלא לארץ,
שהיו  והגם לה", זוכה חכם "כל שלא יותר גדולה בהתעלות
לדרגה  להגיע זכו לא מאהבה, עבודה של נעלית במדריגה

אמת". שהוא מפני האמת "עושה של
(85 cenr b"l wlg y"ewl itÎlr)

שמע.24) שלפני -25)הברכות עימו לקרות והיודע
א). הלכה ט, (פרק בסמוך כמבואר האמור 26)קורא,

הפריסה  הוא - פורס ג). משנה ד, (פרק מגילה במסכת
והן  שמע קריאת קודם שהיא מפה, פריסת מעין וההצעה,
שם). למשנה בפירושו רבינו (מלשון ואהבה" "יוצר, ברכות
החזן, בקריאת היוצאים שאלה מפני עשרה, שצריך והטעם
אין  אמן, אחריו ועונין שומעים אלא עימו, אומרים ואינם
ורבינו  בעשרה. כשמברכים אלא להם, מועלת אמן עניית
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יברך  הוא כי מברך, - פורס מפרש: ג) פרק (לברכות יונה
הוא  ארי יונתן: מתרגם יג) פסוק ט פרק (שמואלֿא, הזבח

נכסתא. על כהנים.27)יפרוס בית 28)לברכת שהרי
לאחיהם  ומברכים לדוכן עולים כולם - כהנים שכולו הכנסת
מניין, - לבדם הם ואם ב); עמוד לח דף (סוטה שבשדות

משנה). (כסף למניין שמצטרפים שכן שלא 29)כל
ושם  ב). עמוד כג דף (מגילה רעה הארץ דיבת הוציאו

ונקדשתי  נאמר: יותר, פרק ·˙ÍÂביארו (ויקרא ישראל בני
היבדלו ונאמר: לב) פסוק (במדבר ÍÂ˙Óכב הזאת העדה

מה  תוך": "תוך שווה גזירה דנים אנו כא) פסוק טז פרק
אף  - כמבואר מעשרה, פחותה עדה אין שהרי עשרה, להלן
פחות  יהא שלא שבקדושה דבר לכל מכאן עשרה. כאן

מעשרה.

.Â‰M„˜ ¯·c ÏÎÂ30‰„Ú‰ CB˙a ‡l‡ ‡‰È ‡Ï ¿»¿«¿À»…¿≈∆»¿»≈»
."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
eÎÏ‰Â ‰¯NÚa Ì‰· eÏÈÁ˙‰ Ì‡ ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒƒƒ¿ƒ»∆«¬»»¿»¿

ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ì˙ˆ˜Ó31e¯Ó‚È - ƒ¿»»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿¿
¯‡M‰32. «¿»

"נברך 30) אומר (שהמברך בשם הזימון ברכת כגון:
ג). משנה ז, (פרק ברכות ראה ועליהם 31)אלוקינו").

(ירושלמי  יכלו ה' ועוזבי כח): פסוק א פרק (ישעיה נאמר
ד). הלכה ד, פרק לקרוא 32)מגילה שהתחילו כגון:

לתורה  והעולה גומרים, - מקצתם ויצאו בעשרה בתורה
במוספנו  וראה שם). (ירושלמי, עשרה שם היו כאילו מברך

רבינו". "תשובות

.Ê¯eaˆŒÁÈÏLe ,„Á‡ ÌB˜Óa Ìlk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿À»¿»∆»¿ƒ«ƒ
d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜ ¯ˆÁ .„Á‡ ÌB˜Óa Ì‰nÚƒ»∆¿»∆»»≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»

‰ÏB„b ¯ˆÁÏ33‰pËwa „ÈÁÈÂ ‰ÏB„ba ‰ÚL˙ eÈ‰Â , ¿»≈¿»¿»ƒ¿»«¿»¿»ƒ«¿«»
ÔÈÙ¯ËˆÓ -34ÔÈ‡ - ‰ÏB„ba „ÈÁÈÂ ‰pËwa ‰ÚLz ; ƒ¿»¿ƒƒ¿»«¿«»¿»ƒ«¿»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ35- ‰pËwa ¯eaˆŒÁÈÏLe ‰ÏB„ba ¯eaˆ ; ƒ¿»¿ƒƒ«¿»¿ƒ«ƒ«¿«»
Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ36¯eaˆŒÁÈÏLe ‰pËwa ¯eaˆ ; ¿ƒ¿≈»»ƒ«¿«»¿ƒ«ƒ

‚ÏÙÓ ‡e‰ È¯‰L ,Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ‰ÏB„ba«¿»≈¿ƒ¿≈»»∆¬≈À¿»
‰ÏB„ba LiL ÈtÓ ;„Á‡ ÌB˜Óa Ì‰nÚ BÈ‡Â Ì‰Ó≈∆¿≈ƒ»∆¿»∆»ƒ¿≈∆≈«¿»

ÔÈqt37Ô‡kÓe Ô‡kÓ38˙‚ÏÙÓ BÓk ‡È‰ È¯‰ ,39ÔÓ «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ
È¯‰ ‡l‡ ,‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰pËw‰ ÔÈ‡Â ,‰pËw‰«¿«»¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»∆»¬≈

.dlL ˙ÈÂÊŒÔ¯˜k ‡È‰ƒ¿∆∆»ƒ∆»

החצר 33) אין אבל הגדולה, לחצר כולה פתוחה היא והרי
הגדולה  קיר שחלקי מפני לקטנה במלואה פרוצה הגדולה

ביניהן. חוצים ומכאן מכאן הקטנה 34)העודפים כי
ממנה. כזוית היא והרי - הגדולה אחרי אין 35)נגררת כי

פריצת  למרות שבגדולה המיעוט אחרי נמשך שבקטנה הרוב
ב). עמוד צב דף (עירובין לזו ציבור 36)זו השליח כי
הציבור. אחרי ונמשך הוא קירות.37)יחיד מחיצות,

ומכאן 38) מכאן פסים הגדולה בקיר נשתיירו לא אילו אבל
נידונות  היו אז - ברוחבן שוות והגדולה שהקטנה כגון -

ממש. אחת הדברים 39)כחצר ואין ומבודדת. מורחקת
קדושה  עניית לעניין אבל עשרה, צירוף לעניין אלא אמורים
אף  לענות, הכנסת לבית מחוץ הנמצא יחיד כל יכול וברכו

בכלל  הוא והרי מעשרה, פחות שבקדושה דבר שאין פי על
פה  דף (פסחים לוי בן יהושע רבי כדברי שבפנים, ציבור
ישראל  בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה "אפילו ב): עמוד
עמוד  צב (דף לעירובין בתוספות וראה שבשמים". לאביהם

בגדולה". "תשעה המתחיל: דיבור ב)

.ÁÏlt˙‰Ï ¯eÒ‡ ,‰ÏB„ba ‰‡Bˆ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«¿»»¿ƒ¿«≈
‰pËwa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ40,‰pËwa ‰‡Bˆ ‰˙È‰ ; ¿ƒ¿¿ƒ«¿««¿«»»¿»»«¿«»

‡Ï Ì‡ ,‰ÏB„ba ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ Ïlt˙‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿««¿»ƒ…
‰pnÓ ˙‚ÏÙÓ ‡È‰L ÈtÓ ,Ú¯ ÁÈ¯ ÌL ‰È‰41. »»»≈««ƒ¿≈∆ƒÀ¿∆∆ƒ∆»

הצואה 40) רואים ואנו מהגדולה, מופלגת הקטנה שאין
בקטנה. היא שאנשי 41)כאילו פי על ואף שם) (עירובין,

אוסרת  היא אין הקטנה שבחצר הצואה את רואים הגדולה
המונחת  כצואה היא הרי היא, אחרת וברשות הואיל עליהם,
אותה, שרואה פי על שאף זכוכית, של מחיצה  מאחורי
פרק  שמע קריאת (הלכות לעיל כמבואר כנגדה לקרות מותר

משנה). (כסף חלוקות שהרשויות מפני י) הלכה ג,

.Ë.Ô˙·BÁ È„È ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒƒ∆»«ƒ¿≈»»
ÔÈBÚÂ ÔÈÚÓBL Ì‰Â Ïlt˙Ó ‡e‰L ‰ÚLa ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¿ƒ
.ÔÈÏÏt˙Ók Ô‰ È¯‰ - ‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡'»≈««»¿»»¿»»¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒ
Ï·‡ ;Ïlt˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈≈«¿ƒ¿«≈¬»

BÓˆÚ ˙lÙ˙a ‡l‡ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡ Ú„Bi‰42. «≈«≈≈¿≈»∆»ƒ¿ƒ««¿

על 42) חוזר אינו והש"ץ ב) עמוד לד דף השנה (ראש
אורח  (טור אחריו קדושה שיענו כדי אלא בקול, התפילה

רבינו". "תשובות במוספנו וראה קכד). סימן חיים

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43ıeÁ ,‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»
Ï·Bi‰ ˙L ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯Ó44Ï·‡ ; ≈…«»»¿«ƒƒ∆¿««≈¬»

ÌLk ,Ú„Bi‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ¯eaˆŒÁÈÏL el‡ ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ≈¿ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈
,˙Bk¯‡ ˙BÎ¯a Ì‰L ÈtÓ ,Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆBnL∆ƒƒ∆≈≈«ƒ¿≈∆≈¿»¬À
ŒÁÈÏLk ÔzÚc ÔeÎÏ ÔÈÏBÎÈ Ô˙B‡ ÌÈÚ„Bi‰ ·¯ ÔÈ‡Â¿≈…«¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿ƒ«

¯eaˆ45ÌÈÓÈ ÈLa CÓÒÏ Ú„Bi‰ ‰ˆ¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»ƒ»»«≈«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ
- B˙·BÁ È„È B‡ÈˆB‰Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ˙lÙz ÏÚ el‡≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿≈»

.B„Èa ˙eL¯‰»¿¿»

עצמו.43) בתפילת אלא חובתו ידי יוצא אינו שהיודע,
השנה 44) ראש כבמוסף מוסף בתפילת ברכות תשע בו שיש

ח). הלכה ב, (פרק לעיל לה 45)כמבואר דף השנה (ראש
א). עמוד

.‡È¯eavaL ÏB„b ‡l‡ ,¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ∆»»∆«ƒ
ÂÈNÚÓ·e B˙ÓÎÁa46ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿»¿«¬»¿ƒ»»»≈¬≈∆¿À»

BÏB˜L Ì„‡ ¯eaˆŒÁÈÏL ˙BÈ‰Ï ÔÈÏczLÓe .¯˙BÈa¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ»»∆
È‚¯Â ·¯Ú˙B¯˜Ï Ï47B˜Ê ‡lÓ˙ ‡lL ÈÓe .48- »≈¿»ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿»

,¯eaˆŒÁÈÏL ‡‰È ‡Ï ,ÏB„b ÌÎÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»…¿≈¿ƒ«ƒ
,ÚÓL ÏÚ ‡e‰ Ò¯Bt Ï·‡ ;¯eav‰ „B·k ÈtÓƒ¿≈¿«ƒ¬»≈«¿«

ÌÈL ‰¯NÚŒLÏL ¯Á‡ ˙B¯ÚN ÈzL ‡È·iMÓ49. ƒ∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈»ƒ

עלי46) "נתנה אמרו: ושם א). עמוד טז דף ·˜ÏÂ‰(תענית
ציבור  שליח זה ח) פסוק יב, פרק (ירמיה שנאתיה כן על
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התיבה". לפני היורד הגון ובנביאים 47)שאינו בתורה
תפילה  של הפסוקים שיהו הברכות, בכל בקי וכן ובכתובים,
שם  אמורים הדברים א). עמוד טז דף (תענית בפיו סדורים
ומשם  ציבור, תענית בתפילת שליחֿציבור לעניין בעיקר

יוםֿיום. לתפילות רבינו לימים 48)למד צעיר שהוא
אחד  אדם על רבינו נשאל וכבר ב). עמוד כד דף (חולין
להיות  היוכל כלל, זקן לו צמח ולא הארבעים לגיל שהגיע
אלא  השער צמיחת נצריך לא והשיב: לא? אם שליחֿציבור,
חמה", כ"סריס דינו יהיה הנזכר זה אמנם זה, שאפשר למי
זה  בדין כוונתם שאין שערו, שהפיל חולי לו שאירע מי או
"מי  לומר: להם היה כן אילו כי והיעדרו, השער מציאות
אשר  הדעת של השלימות על הכוונה אבל זקן..." לו שאין
להיות  לו ראוי ולכן וצמיחתו, הזקן עליית בעת לה יגיע
טו, סימן פריימן הרמב"ם" ("תשובות ספק בלי שליחֿציבור

אחרים). מקורות לפי לשון שינויי קצת (מגילה 49)עם
רבינו  שמונה התנאים שכל להעיר, וכדאי א). עמוד כד דף
כלשון  קבוע, בשליחֿציבור אלא אינם שליחֿציבור, במינוי
קבוע  שליחֿציבור במינוי ממנין, אין ההלכה: ְִַהתחלת
רק  אפילו ארעי, דרך התיבה לפני לעבור אבל כאן, ידובר
יכול  קטן, ואיננו הואיל שנה, י"ג אחר שערות שתי הביא

משנה). (לחם הוא

.·ÈB‡ Ô"ÈÚ Û"Ï‡Ï ‡¯BwL ÈÓ ÔB‚k ,‚lÚ‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ≈¿ƒ∆≈¿»∆«ƒ
˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,Û"Ï‡ Ô"ÈÚÏ¿«ƒ»∆¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆

¯eaˆŒÁÈÏL B˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡ - Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰50. »ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ
ÂÈÙÏ Ïlt˙‰Ï ÂÈ„ÈÓÏzÓ „Á‡ ‰pÓÓ ·¯‰Â¿»«¿«∆∆»ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»

¯eaˆa51ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt ‡Óeq‰ .52ŒÁÈÏL ‰NÚÂ ¿ƒ«»≈«¿«¿«¬∆¿ƒ«
¯eaˆ53‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Bl‚Ó ÂÈÙ˙kL ÈÓ Ï·‡ . ƒ¬»ƒ∆¿≈»¿À««ƒ∆

ÚÓL ÏÚ Ò¯BÙ54,‰lÙ˙Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ‰NÚ BÈ‡ , ≈«¿«≈«¬∆¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»
ÛeËÚ ‰È‰iL „Ú55. «∆ƒ¿∆»

אנשי 50) לא התיבה לפני מורידין אין ב) עמוד כד דף (שם,
לאלפי"ן  שקוראין מפני חיפה... בית אנשי ולא שאן בית
הם  כהנים לברכת (וכשמגיעים אלפי"ן ולעייני"ן עייני"ן

יש ÚÈ¯אומרים: כי הוא, קללה ולשון יאר) (במקום פניו ה' »≈
שם). (רש"י כעס, לשון המתפרשים על 51)"פנים" אף

שבציבור  גדול אלא שליחֿציבור ממנין אין כלל שבדרך פי
למנות  הרב יכול זאת בכל י"א) הלכה (לעיל כמבואר וכו'
בו  שאין פי על אף בציבור, לפניו להתפלל מתלמידיו אחד
ממסכת  להוכיח יש וכן משנה). (כסף האמורים התנאים כל

ב). עמוד לג (דף "יוצר 52)ברכות ברכת ומברך
סוף  כי השמש, אור את רואה שאינו פי על אף המאורות"
דף  (מגילה יוסי רבי של כמאמרו מהאור, הוא גם נהנה סוף
והיית  זה: מקרא על מצטער הייתי ימי "כל ב): עמוד כד
פרק  (דברים באפלה העיוור ימשש כאשר בצהריים, ממשש

בי  לעיוור לו איכפת מה וכי כט) פסוק לאורה?כח, אפילה ן
לילה  באישון מהלך הייתי אחת פעם לידי: מעשה שבא עד
לו: אמרתי בידו. ואבוקה בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי
בידי, שאבוקה זמן כל לי: אמר לך? למה זו אבוקה בני,
ומן  הפתחים מן אותי ומצילים אותי רואים אדם בני

ד,53)הקוצים". פרק (מגילה שם במשנה אמנם לתפילה,
לפני  שעובר אבל שמע; על שפורס אלא נזכר אינו ו) משנה

דברי  על מיוסדים רבינו שדברי אלא שם, אין התיבה
קנזֿט) (סימן כד, למגילה הגאונים" ב"אוצר הובאו הגאונים
לפני  יורדים זיקנה, מרוב עיניו שכהו או "סומא, האומרים:

חובתם. ידי הרבים את ומוציאים ששנינו 54)התיבה כמו
ופירש  שמע" את פורס "פוחח ו): משנה ג, פרק (מגילה
וכתיפיו  קרועים שבגדיו מי - פוחח אלפס: רבינו שם
ויחף" ערום ישעיה עבדי הלך "כאשר ערומות, וזרועותיו

ויחף. ּפחיח יונתן: מתרגם ג) כ, פרק משום 55)(ישעיה ֵַָ
טו). הלכה י"ד פרק סופרים (מסכת הציבור כבוד

ה'תשע"ח  כסלו י"ח רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
משתקים 1) מי את ובשבת; בחול הציבור תפילת סדר

למה  בשבת, - שבע מעין תפילת חזרת התפילה; באמצע
תיקנוה.

.‡¯eav‰ ˙BlÙz ¯„Ò2ÌÚ‰ Ïk ¯ÁMa :‡e‰ Ck ≈∆¿ƒ«ƒ»«««»»»
„¯BÈ ¯eaˆŒÁÈÏLe ,ÌÈ·LBÈ3‰·z‰ ÈÙÏ4„ÓBÚÂ , ¿ƒ¿ƒ«ƒ≈ƒ¿≈«≈»¿≈

ÌÚ‰ ÚˆÓ‡a5LÈc˜ ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe ,6ÌÚ‰ ÏÎÂ , ¿∆¿«»»«¿ƒ¿≈«ƒ¿»»»
‡a¯ dÓL ‡‰È ,ÔÓ‡" :ÌÈBÚ7ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó ƒ»≈¿≈¿≈«»¿»«¿»«¿»¿≈

"‡iÓÏÚ8ÔÁk ÏÎa9LÈc˜ ÛBÒa 'ÔÓ‡' ÔÈBÚÂ ,10. »¿«»¿»…»¿ƒ»≈¿«ƒ
:ÌÈBÚ Ì‰Â ,"C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ eÎ¯a" :¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»¿∆¿»«¿…»¿≈ƒ

Á˙Óe ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰ ÈÈ Ce¯a"Ò¯BÙe ÏÈ11ÏÚ »¿»«¿…»¿»»∆«¿ƒ≈«
‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ÌÈBÚ Ì‰Â ,Ì¯ ÏB˜a ÚÓL¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
„Ú ,‡¯B˜ BnÚ ˙B¯˜ÏÂ C¯·Ï Ú„Bi‰Â .‰Î¯·e¿»»¿«≈«¿»≈¿ƒ¿ƒ≈«

.'Ï‡¯NÈ Ï‡b' C¯·nL∆¿»≈»«ƒ¿»≈

יחיד,2) של תפילה בסדר רבינו דיבר ה"יז) ז, (בפרק לעיל
הציבור. תפילות סדר על מרצה הוא שמצוה 3)וכאן לפי

בו  נופלת ה"ו), (פ"ה, לעיל כמבואר נמוך, במקום להתפלל
שם). ברש"י לב. (ר"ה "יורד" שבו 4)לשון להיכל נוסף

ארוכה  תיבה היתה שבביתֿהכנסת, ספריֿתורה כל נמצאים
להתפלל  יורד הש"ץ ולפניה אחד, ספרֿתורה רק ובה וצרה
עיר  של לרחובה מוציאים זו ותיבה ק"נ). סימן לאו"ח (ב"ח
וראה  מ"א). פ"ב, (תענית במשנה כמפורש ציבור, בתענית
כיום  מנהגנו ואין שם. ובביאורנו גֿד) הלכה (פ"יא, לקמן
בהיכל  הספרים כל אלא ב"תיבה" ספרֿתורה להניח

לדרום.5)מונחים. צפון שבין האמצעי במקום כלומר:
שמו 6) וקידוש לה' שבח דברי כוללת זו שתפילה שם על

סופרים  במסכת "קדיש" בשם זו תפילה ונזכרת ברבים.
ה"יב). הגדול.7)(פ"טז, תרגם 8)שמו וכן ועד. לעולם

יח). טו, (שמות ועד לעולם ימלוך ה' הפסוק: את אונקלוס

שם. ובביאורנו לרבינו, הקדיש" ב"נוסח זה ספר בסוף וראה
רם 9) בקול מפרשים: ויש קיט:). (שבת כוונתם בכל

כחו  בכל אמן העונה כל שם: ואמרו שם). ('תוספות'
גוי  ויבוא שערים "פתחו שנאמר: עדן, גן שערי לו פותחים
אמן. שאומרים אלא אמונים תקרא אל אמונים". שומר צדיק
אל  שהוא בוראו על (שמעיד "נאמן "מלך "אל אמן? מאי

נאמן). חמשה 10)מלך שלו, הקדיש" ב"נוסח מונה רבינו
סמך  כנראה, וכאן וקדיש; קדיש בכל שעונים "אמנים"
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(לחםֿמשנה). שם שמבאר מה על לעיל 11)רבינו ראה
ה"ה). (פ"ח,

.·LÁÏa ÌÈÏÏt˙Óe „iÓ ÔÈ„ÓBÚ Ïk‰Â12ÈÓe . ¿«…¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ
Ïlt˙iL „Ú ,˜˙BLÂ „ÓBÚ - Ïlt˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«¿ƒ¿«≈≈¿≈«∆ƒ¿«≈

LÁÏa ¯eaˆŒÁÈÏL13¯Ó‚iL ÈÓ ÏÎÂ .ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ ¿ƒ«ƒ¿««ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…
,ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙÈ ,¯eav‰ ÌÚ B˙lÙz¿ƒ»ƒ«ƒ«¿ƒ«»¿ƒ«¬»

ÂÈÏ‡ ÚÈb‰L ÌB˜na „ÓÚÈÂ14ÚÈÒÙiL ˙Úa15. ¿«¬…«»∆ƒƒ«≈»»≈∆«¿ƒ«

"שמונהֿעשרה",12) בתפילת קול להגביה שאסור משום
ה"ט). (פ"ה, לעיל של 13)כמבואר בנו אברהם ורבינו

אביו  שתיקן מה נודע שכבר בחידושיו, מעיד הרמב"ם
על  הש"ץ כשיחזור "שראה דורו: חכמי עמו והסכימו
לשמוע  קשובה אוזן העם כל יתנו לא רם, בקול התפילה
עם  זה וישיחו כרחו בעל כעומד יעמדו אלא באימה, ממנו
בהתפללם  חובתם ידי יצאו שכבר בהיות בטילה, שיחה זה
בכבוד  גדול זלזול בזה שיש ז"ל, מארי אבא וראה בלחש.
ולא  מתחילה קולו הש"ץ שיגביה תיקן לפיכך - שמים
שנוהג  כמו בתפילה המנהג וינהוג כלל, בלחש הש"ץ יתפלל
בקי. שאינו מי להוציא קולו את שמגביה שמע, על בפריסה
נמוך  בקול או בלחש, עמו יתפללו להתפלל והבקיאים
והציבור  הש"ץ ויסיים בתפילתם. עצמם להוציא מקולו
ימי  כל מצרים בארץ הזה המנהג ופשט כאחד, תפילתם
רבינו". "תשובות במוספנו וראה ז"ל". פטירתו ואחרי חייו,

חוזר 14) אם מרבו הנפטר לתלמיד "משל ע"ב: נג, יומא
לאחוריו  פסע שלא תחילתו על מוכיח שסופו וכו' לאלתר"
סי' או"ח ('טור' מיד אליו שחוזר כיון מרבו, להפטר כדי

בסמוך 15)קכ"ג). כמבואר לקדושה ש"ץ שיגיע עד

(ה"ד).

.‚˙BÚÈÒt LÏL ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈÒÙiL ¯Á‡Â¿««∆«¿ƒ«¿ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÓÚÈÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï16˙lÁzÓ Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ÏÈÁ˙Ó , «¬»¿«¬…«¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ«

Ïk‰Â .Ïlt˙‰ ‡lL ÈÓ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ,˙BÎ¯a‰«¿»¿ƒ∆ƒ∆…ƒ¿«≈¿«…
‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ÔÈBÚÂ ÌÈÚÓBLÂ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»≈««»¿»»
el‡ ÔÈa ,Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL el‡ ÔÈa - ‰Î¯·e¿»»≈≈∆…»¿¿≈»»≈≈

Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ¯·kL17. ∆¿»»¿¿≈»»

בניגוד 16) וזה פסיעותיו, שלש שכלו במקום להתפלל
להתפלל  ומתחיל למקומו חוזר שהש"ץ כיום: למנהגנו
שכוונתו  רבינו דברי לפרש אפשר אולם (כסףֿמשנה).

ÎÁÈÂ‰לומר: „ÂÓÚÈ˘ ומתחיל למקומו חוזר ומיד מעט,
הובאת  תל"ו סימן בתשובותיו הרשב"א דעת וכן להתפלל.
כת"י  וברמב"ם רוקח). (מעשה קכג סימן או"ח יוסף' ב'בית

איננה. "ויעמוד" תיבת צדק 17)התימנים, כהן רב כדעת
"אמן". ערך וב"ערוך" (נב.) לסוכה ב'תוספות' הובאה גאון,

.„ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ .˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a ‰M„˜ ¯ÓB‡Â¿≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈»∆ƒƒ«
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙eL¯ LÈ ,‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒƒ¿À»≈¿¿»∆»¿∆»

‰lÙza Ba „ÓÚL ÌB˜na ¯ÊÁÏ18ŒÁÈÏL ÚÈbiLÎe . «¬…«»∆»««¿ƒ»¿∆«ƒ«¿ƒ«
ÔÈÁBL ÌÚ‰ Ïk - Ú¯BÎÂ 'ÌÈ„BÓ'Ï ¯eaˆ19‡ÏÂ ,ËÚÓ ƒ¿ƒ¿≈«»»»ƒ¿«¿…

È‡cÓ ¯˙BÈ eÁLÈ20ÈÈ CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ" :ÌÈ¯ÓB‡Â , ƒ¿≈ƒ«¿¿ƒƒ¬«¿»¿»
.˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈ e¯ˆBÈ ,¯Na ÏÎ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÏ ˙B‡„B‰Â ˙BÎ¯a¿»¿»¿ƒ¿«»¿«»«

ÛÒ‡˙Â epÁ˙e eÈiÁz Ôk ,ezÓi˜Â e˙ÈÈÁ‰L∆∆¡ƒ»¿ƒ«¿»≈¿«≈¿»≈¿∆¡…
È˙BiÏbEL„˜ ˙B¯ˆÁÏ e21E„·ÚÏe EÈwÁ ¯ÓLÏ , »À≈¿«¿»¿∆ƒ¿…À∆¿»¿¿

ÌÏL ··Ïa EBˆ¯ ˙BNÚÏÂ ˙Ó‡a22eÁ‡L ÏÚ , ∆¡∆¿«¬¿¿¿≈»»≈«∆¬«¿
"CÏ ÌÈ„BÓ23,'ÌÈ„BÓ ÌÈ„BÓ' :¯ÓB‡‰ ÏÎÂ . ƒ»¿»»≈ƒƒ

B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ24. ¿«¿ƒ

פ"ה).18) (סוף לברכות (פ"א,19)הרי"ף ברכות ירושלמי
בהודאה". ש"ץ עם שוחים "הכל מפני 20)ה"ה) שם.

שלא  כדי אלא עכשיו שוחים ואינם בלחש, התפללו שכבר
די  לפיכך - הש"ץ) עם יחד ישחו לא (אם ככופרים יראו

י  ששוחה ומי מעט; כיהיר שישחו נראה זה הרי מדאי, ותר
(כסףֿמשנה). הקודש,21)וגאה עיר ירושלים לחצרות

בחצרות  ישתהו "ומקבציו ט): סב, (ישעיה הכתוב כלשון
מ,22)קדשי". דף סוטה במסכת נמצא הזה הנוסח כל

מכמה  מורכב שהוא מפני דרבנן" "מודים ונקרא ע"א.
רבנן. שאמרו בך 23)"מודים" דבקים להיות בלבנו שנתת

"בעבור  מפרשים: ויש שם). רש"י, (מפירוש לך ומודים
תחיינו  לך מודים שאנו ההודאה בזכות כלומר: ההודאה",
פ"א, (ברכות ובירושלמי ישראל"). "עבודת (סדר ותקיימנו
ההודאות". אל ה' אתה "ברוך בה: חותם ה"ה)

רשויות:24) שתי עליו כמקבל שנראה מפני בו, גוערים
שם). וברש"י כה. (מגילה אלוה אחר לאלוה, שמודה
דברים  במה אומר: ה"ה) א, פרק (ברכות ובירושלמי
ולכן  עליו, מקפידים אנו אין ביחיד אבל בציבור, אמורים

הציבור. תפילות בסדר זה דין רבינו כתב

.‰ÂÈt ÏÚ ÏtÈÂ ·LÈ ,‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL ¯Á‡Â¿««∆«¿ƒ»«¿ƒ»≈≈¿ƒ…«»»
‰hÈÂ25ÏÙB ‡e‰Â ÔpÁ˙ÈÂ ,¯eav‰ ÏÎÂ ‡e‰ ,ËÚÓ26. ¿ƒ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿≈

ÈÂËÚÓ ÔpÁ˙Óe ,ÌÚ‰ ¯‡Le ‡e‰ ,BL‡¯ dÈa‚ÈÂ ·L ¿≈≈¿«¿ƒ«…¿»»»ƒ¿«≈¿«
Bc·Ï ¯eaˆŒÁÈÏL „ÓÚÈ CkŒ¯Á‡Â .·LiÓ Ì¯ ÏB˜a¿»ƒ…∆¿««»«¬…¿ƒ«ƒ¿«
ÔÈBÚL C¯„k ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰iL ÌÚt LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ««¿ƒ»¿≈ƒ¿∆∆∆ƒ

‰lÁza27'ÌeÁ¯ ‡e‰Â' ¯ÓB‡Â .28'eÎÂ '‰l‰z' ,'eÎÂ «¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ»¿
.BnÚ ÌÈ‡¯B˜ Ì‰Â ,ÌÈ·LBÈ Ì‰Â „ÓBÚ ‡e‰ -≈¿≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ
'˙‡Ê È‡Â' ,'eÎÂ 'Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e' ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»¿ƒ≈¿«¬ƒ…
,'LB„˜ ¯Ó‡Â ‰Ê Ï‡ ‰Ê ‡¯˜Â ...LB„˜ ‰z‡Â' ,'eÎÂ¿¿«»»¿»»∆∆∆¿»«»
LÏL 'LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ Ì‰Â ,‰M„w‰ ¯ÓB‚Â¿≈«¿À»¿≈ƒ»»»
¯ÓB‡Â ,Ìeb¯z ‰M„w‰ ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈¿≈«¿À»«¿¿≈
ÈÈ" ¯ÓB‡Â ,Ìeb¯z B˙B‡ ‡¯B˜Â 'eÎÂ 'Áe¯ È‡NzÂ'«ƒ»≈ƒ«¿¿≈«¿¿≈¿»
ÔÈ·‰Ï È„k ,Ìeb¯z e‰‡¯B˜Â "„ÚÂ ÌÏÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿…»»∆¿¿≈«¿¿≈¿»ƒ

ÌÚ‰29. »»

שם.25) ובביאורנו הי"ד) (פ"ה, לעיל כלומר:26)ראה
למטה. מטים שפניו ברכו,27)בשעה שלפני בקדיש

ה"א. לעיל שני 28)כמבואר ביום רק לאמרו נוהגים אנו
קבלת  של יום שארבעים רצון: ימי שהם בלבד וחמישי
על  לישראל ומחל למשה, ה' נתרצה בהם האחרונות לוחות
ביום  ונגמרו משה עלה בו ה' ביום התחילו - העגל חטא
וירא  פ' תנחומא במדרש כמבואר ההר, מן משה ירד בו ב'
(פב.). לבבאֿקמא ב'תוספות' הובא בובר) (הוצאת טז אות
כתוב: זה, ספר בסוף לרבינו ה"קדיש" שבנוסח להעיר, ויש

אלו ופסוקים בדברים פנים בנפילת להתחנן ÌÈÓÚÙ"מנהגנו
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Ì˙ˆ˜Ó· ÌÈÓÚÙÂ ÌÏÂÎ· שני בין להבדיל נתכוין ואולי ."
הימים. לשאר ארמית 29)וחמישי אלא אז שמעו שלא

בלבד.

.ÂÌÚ ‰È¯Á‡ ÏLÂ ‰M„˜ ÈÙlL ÌÈ˜eÒt‰ el‡Â¿≈«¿ƒ∆ƒ¿≈¿À»¿∆«¬∆»ƒ
‰M„˜ ¯„Ò ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÔÓeb¯z30CkŒ¯Á‡Â . «¿»≈«ƒ¿»ƒ≈∆¿À»¿««»

È˜eÒÙ·e ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙Ó31¯ÓB‡Â ÌÈÓÁ¯ ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈«¬ƒ¿≈
.ÔÈ¯ËÙÂ Ôk¯„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

שונים.30) מפסוקים המלוקט לציון" "ובא שבסדר הקדושה
אין  ביתֿהמקדש שחרב "מיום מט.): (סוטה חז"ל אמרו וכך
חבירו. משל מרובה קללתו יום וכל קללה, בו שאין יום
ובאר  דסדרא". "קדושה בזכות קיים? מה בזכות עולם ואלא
בתורה  עוסקים ישראל כל שיהו אלא תקנוה "שלא רש"י:
והם  - ותרגומו קריאתו שאומר מועט: דבר יום בכל
ובעמי  בתלמידים ישראל בכל שנוהג וכיון בתורה. כעוסקים
חביב  - תורה ותלמוד השם קדושת שתים: כאן ויש הארץ;

השנה"31)הוא. כל תפילות ב"סדר לקמן ערוכים והם
הספר. שבסוף

.Ê,¯BtˆŒÔ˜ ÏÚ ÌÁ¯L ÈÓ" :ÌÈeÁza ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«««¬ƒƒ∆ƒ≈««ƒ
ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL32B˙‡ ËÁLÏ ‡lL B‡ , ∆…ƒ«»≈««»ƒ∆…ƒ¿……

„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â33ÔÈÚa ‡ˆBiÎÂ ,"eÈÏÚ ÌÁ¯È , ¿∆¿¿∆»¿«≈»≈¿«≈¿ƒ¿»
·e˙k‰ ˙¯Êb el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ‰Ê∆¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈««»

ÌÈÓÁ¯ ÔÈ‡Â Ô‰34‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÁ¯ ÈtÓ eÈ‰ el‡L ; ≈¿≈»«¬ƒ∆ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ…»»
ÌÈÈepÎa ‰a¯È ‡Ï ÔÎÂ .¯wÚŒÏk ‰ËÈÁL eÏ ¯ÈzÓ«ƒ»¿ƒ»»ƒ»¿≈…«¿∆¿ƒƒ

L ÏL˜ÊÁ‰Â ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ÏB„b‰ Ï‡‰" :¯Ó‡ÈÂ Ì ∆≈¿…«»≈«»«ƒ¿«»¿∆»»
"ÊefÚ‰Â ıÈn‡‰Â35ÛBÒa ÚÈb‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»ƒ∆≈…«¿»»¿«ƒ«¿

ÂÈÏÚ ,ea¯ ‰LÓ ¯Ó‡M ‰Ó ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÂÈÁ·L¿»»∆»≈«∆»«∆«≈»»
ÌBÏM‰36. «»

ו).32) כב, (דברים בתורה ב"ויקרא"33)ככתוב ככתוב
כח). שם,34)(כב, רש"י פירוש וכפי ע"ב. לג, ברכות

לשטן  שיש בדברים אף גזרותיו חוקי ישראל על הטיל שה'
ודוקא  זו? במצוה צורך מה ולומר: עליהם להשיב ולגויים

בתפילתו כך ˙ÌÈÂÁכשאומר Í¯„ כך שכשאומר אסור, -
דרך  כך כשאומר אבל הוודאות; בכל הדבר מחליט בתפילה
שהדגיש  וזהו אותו. משתקים אין - לפסוק פירוש או דרש,

ואמר: ·˙ÌÈÂÁרבינו ¯Ó‡˘ ÈÓ מצינו ובפירוש וכו'.
אותו  שה או ושור הפסוק: על עוזיאל" בן יונתן ל"תרגום
שמתרגם: כח) כב, (ויקרא אחד ביום תשחטו לא בנו ואת
אתם  אף רחמן, שבשמים שאבינו כמו ישראל! בני עמי
ורבינו  אחד. ביום ובנו שור תשחטו ולא רחמנים תהיו בארץ
ואת  אותו לשחוט אסר "וכן יאמר: פ"מח) (ח"ג מו"נ בספרו
לעיני  הבן משניהם לשחוט ולהרחיק להשמר אחד ביום בנו
ברמב"ן  וראה מאד". גדול בזה בעליֿחיים צער כי האם,
אלו, המצוות לשתי טעם "כי שם: האומר ו) כב, (דברים

‡È¯ÊÎהוא: ·Ï ÂÏ ˙ÂÈ‰ È˙Ï·Ï.נרחם ברכות 35)ולא
ותואריו  ה' שבחי כל את סיים כבר כאילו שמראה ע"ב. לג,
למלך  "משל שבחו. למקצת אפילו הגיע לא ועדיין -
מקלסים  והיו זהב דינרי אלפים אלף לו שהיו בשרֿודם
(ח"א, במו"נ וראה לו". הוא גנאי והלא כסף, בשל אותו

הזה. המשל בכוונת יפה פירוש הגדול 36)פ"נט) האל
הגדולה  כנסת אנשי תיקנו וכן יז). י, (דברים והנורא הגבור

לב). ט, (נחמיה הסופר בעזרא שמצינו כמו בתפילתם,

.Á'E˙È· È·LBÈ È¯L‡' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓB‡ ‰ÁÓa¿ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ«¿≈¿≈≈∆
‰l‰z' ,'eÎÂ37,·LiÓ ÌÚ‰Â ‡e‰ ‡¯B˜ ,'eÎÂ '„Â„Ï ¿¿ƒ»¿»ƒ¿≈¿»»ƒ…∆

ÌÈ„ÓBÚ Ì‰Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â ¯eaˆŒÁÈÏL „ÓBÚÂ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ
Œ¯Á‡Â .LÁÏa Ìlk ÔÈÏÏt˙Óe ,Ôk¯„k ÔÈBÚÂ ÂÈ¯Á‡«¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒÀ»¿««¿««
C¯„k ,Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÊBÁ Ck»≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿»¿∆∆
ÌÈÏÙBÂ .‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL „Ú ,˙È¯ÁLa ‰NÚL∆»»¿«¬ƒ«∆«¿ƒ»«¿ƒ»¿¿ƒ
,Ì‰Â ‡e‰ ,BL‡¯ dÈa‚Óe ÔpÁ˙Óe ,Ì‰Èt ÏÚ«¿≈∆ƒ¿«≈«¿ƒ«…»≈
„ÓBÚÂ ,˙È¯ÁLa ‰NÚL C¯„k ·LiÓ ËÚÓ ÔpÁ˙Óeƒ¿«≈¿«ƒ…∆¿∆∆∆»»¿«¬ƒ¿≈
ÔÈ¯ËÙÂ Ôk¯„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.Ô‰ÈNÚÓÏ¿«¬≈∆

שכן 37) ביום, פעמים ג' זה מזמור אמירת להשלים תיקנו
שלש  לדוד' 'תהלה האומר "כל ד:): (ברכות חז"ל אמרו

הבא". העולם בן שהוא לו מובטח ביום, פעמים

.Ë¯ÓB‡Â „ÓBÚ ‡e‰Â ,ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰ Ïk ·¯Úa»∆∆»»»¿ƒ¿≈¿≈
‡e‰Â'38,'eÎÂ "C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ eÎ¯a" ,'eÎÂ 'ÌeÁ¯ ¿«¿»¿∆¿»«¿…»¿

ÏÈÁ˙Óe ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰ ÈÈ Ce¯a" ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ»¿»«¿…»¿»»∆«¿ƒ
ÚÓL ÏÚ Ò¯ÙÏ39Ïk‰ CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â , ƒ¿…«¿«¿≈«ƒ¿««»«…

¯ÓB‡ ÔÈÓÈÏLnLÎe ,LÁÏa ÔÈÏÏt˙Óe ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««¿∆«¿ƒƒ≈
Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙‰Ï ¯ÊBÁ BÈ‡Â .ÔÈ¯ËÙ Ì‰Â ,LÈc«̃ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«≈¿»

‰·BÁ ˙È·¯Ú ˙lÙz ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙È·¯Ú40‡Ï CÎÈÙÏ ; «¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»…
,Ì‰a ·iÁ˙pL Ì„‡ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰Ïh·Ï ˙BÎ¯a C¯·È¿»≈¿»¿«»»∆≈»»»∆ƒ¿«≈»∆

B˙·BÁ È„È B‡ÈˆB‰Ï È„k41. ¿≈¿ƒ¿≈»

קרבינות 38) יש ובמנחה שבשחרית לפי - אמירתו וטעם
לכפר, קרבן בה שאין ערבית אבל מכפרים; שהם התמיד
שי"ט). סימן ('רוקח' עון" יכפר רחום "והוא לומר: תיקנו
רחום  והוא לומר: צריך ולערב חוטא, אדם היום שכל ועוד,

רל"ז). סימן או"ח בב"י הובא בו'. ('כל שתי 39)וגו'
כל  תפילות וב"סדר שלאחריה. ושתים שלפניה ברכות
שונים  פסוקים שאומר רבינו, כותב זה, ספר שבסוף השנה"
ואמן" אמן לעולם ה' "ברוך כגון: "השכיבנו", ברכת אחרי

נוספת. בברכה לעיל 40)וחותם כמבואר הדין, מצד
בקול. הש"ץ חזרת מתחילה תיקנו לא ולכן ה"ו), (פ"א,
לעיל  כמבואר חובה, כתפילת כך אחר שקבלוה ואףֿעלֿפי
(ב"ח  עומדת במקומה הראשונה התקנה זאת בכל (שם),

רל"ז). הש"ץ.41)או"ח, חזרת ע"י

.È¯ÊBÁ ˙B˙aL ÈÏÈÏa42Ïlt˙nL ¯Á‡ ,¯eaˆŒÁÈÏL ¿≈≈«»≈¿ƒ«ƒ««∆ƒ¿«≈
BÈ‡ Ï·‡ .Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ,¯eav‰ ÌÚ LÁÏa¿««ƒ«ƒƒ¿«≈¿»¬»≈

Ú·L ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ‡l‡ ,Ú·L Ïlt˙Ó43ÔÎÂ . ƒ¿«≈∆«∆»¿»»««≈≈∆«¿≈
,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :¯ÓB‡ ‡e‰≈»«»¿»¡…≈≈…≈¬≈
ÏB„b‰ Ï‡‰ ,·˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡ È‰Ï‡¡…≈«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…»≈«»
ÌÈÓL ÂÈÓÁ¯· ‰˜ ,ÔBÈÏÚ Ï‡ ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰«ƒ¿«»≈∆¿…≈¿«¬»»«ƒ

ı¯‡Â44˙B·‡ Ô‚Ó .45ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ ,B¯·„a46,B¯Ó‡Óa »»∆»≈»ƒ¿»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÁÈn‰ .e‰BÓk ÔÈ‡L LB„w‰ Ï‡‰47˙aL ÌBÈa BnÚÏ »≈«»∆≈»«≈ƒ«¿«¿««
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‰ˆ¯ Ì· Èk ,BL„˜48‰‡¯Èa „·Ú ÂÈÙÏ .Ì‰Ï ÁÈ‰Ï »¿ƒ»»»¿»ƒ«»∆¿»»«¬…¿ƒ¿»
ÔÈÚÓ „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa BÓLÏ ‰„BÂ ,„ÁÙÂ49.˙BÎ¯a‰ »««¿∆ƒ¿¿»»ƒ≈≈«¿»

ÌBÏM‰ ÔB„‡ ,˙B‡„B‰‰ Ï‡50C¯·Óe ˙aM‰ Lc˜Ó , ≈«»¬«»¿«≈««»¿»≈
‰M„˜a ÁÈÓe ,ÈÚÈ·M‰51‚Ú ÈM„Ó ÌÚÏ52¯ÎÊ , «¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿À»¿«¿À¿≈…∆≈∆

˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ53‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .‡ ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È ¿«¬≈¿≈ƒ¡…≈≈…≈¬≈¿≈»
."˙aM‰ Lc˜Ó ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .'eÎÂ e˙ÁeÓ·ƒ¿»≈¿»«»¿»¿«≈««»

.ÌÚ‰ Ïk ÔÈ¯ËÙÂ ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ»»»

י"א.42) הלכה בסמוך מבואר זו, חזרה הכוללת 43)טעם
בלחש. שבתפילה הברכות שבע מלשון 44)תמצית

השלים  השביעי שביום שם על כב), יד, (בראשית הכתוב
(אבודרהם). וארץ שמים וקנה מלאכתו ברכת 45)ה' כנגד

תירא  אל א): טו, (בראשית אומר הכתוב וכן "אבות",
לך. מגן אנכי כולן.46)אברם, וכן התחיה", "ברכת כנגד

מנוחה.47) במנוחתנו".48)הנותן "רצה ע"פ 49)כנגד
"וכי  יום": יום ה' "ברוך הפסוק על מו.) (סוכה חז"ל דברי
בכל  אלא אותו? מברכים אין ובלילה אותו, מברכים ביום
של  שבת; של מעין שבת "של ברכותיו": מעין לו תן יום
מעין  הכל - יו"ט של מעין יו"ט של חול; של מעין חול
כתוב: התימנים, כת"י וברמב"ם שם). (רש"י, המאורע"
הברכות  מעון שהוא להקב"ה, והכוונה הברכות", "מעון

רב".50)ומקורן. "שלום יום 51)כנגד היא השבת
לישראל. וקדושה נה,52)מנוחה (ישעיה הכתוב מלשון

ביום  נפשם את המענגים והם נפשכם, בדשן ותתענג ב):
עונג. לשבת וקראת יג): נח, (שם ככתוב העונג, יום השבת

העולם.53) לחידוש זכר היא השבת

.‡ÈÔÈ‡a ÌÚ‰ ·¯L ÈtÓ ?‰Ê ÌÈÓÎÁ ewz ‰nÏÂ¿»»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿≈∆…»»»ƒ
ÈÓ ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙B˙aL ÈÏÈÏa ˙È·¯Ú Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿≈≈«»¿ƒ¿∆»ƒ
Bc·Ï ¯‡MÈÂ ,B˙lÙz ÌÈÏL‰ ‡ÏÂ ‡·Ï ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈»…¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«

‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ˙Òk‰Œ˙È·a54ŒÁÈÏL ¯ÊBÁ CÎÈÙÏ . ¿≈«¿∆∆¿»…ƒ≈«»»¿ƒ»≈¿ƒ«
ÌÈÏLiL „Ú ,ÌÚ‰ ÏÎ e·kÚ˙iL È„k ,Ïlt˙Óe ¯eaƒ̂ƒ¿«≈¿≈∆ƒ¿«¿»»»«∆«¿ƒ

.Ì‰nÚ ‡ˆÈÂ ¯Á‡˙n‰«ƒ¿«≈¿≈≈ƒ»∆

כנסיות 54) שבתי לישוב; מחוץ המצויים מזיקים סכנת
בלילי  רק באו (לביתֿהכנסת לעיר. מחוץ היו שלהם
והתפללו  במלאכתם עסוקים היו החול ובלילות שבתות,
שאין  ובדורותינו שם). וברש"י כד: (שבת בבתיהם) ערבית
משום  אלא אותה אומרים אנו אין מצויה, מזיקים סכנת

רס"ח). סי' או"ח ('טור' בידינו אבותינו מנהג

.·ÈŒÌBÈ B‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈ CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»ƒ¿¿«»
„¯Bi‰ ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈ‡ ,L„ÁŒL‡¯ B‡ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ……∆≈¿ƒ«ƒ«≈
Ï·‡ ,BÊ ‰Î¯·a ÌBi‰ ÔÈÚ ¯ÈkÊÓ ‰·z‰ ÈÙÏ ˙È·¯Ú«¿ƒƒ¿≈«≈»«¿ƒƒ¿««ƒ¿»»¬»
·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ,„·Ïa '˙aM‰ Lc˜Ó' da Ì˙BÁ≈»¿«≈««»ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈

BÊ ‰Î¯·a ÌBi‰55. «ƒ¿»»

שחל 55) יו"ט בליל זו ברכה אומר ש"ץ אין שבת, שאלמלא
ולא  סכנה, משום אלא לאמרה תקנוה לא שהרי בחול,
חכמים  חשו שלא והטעם שם). (שבת, היום חובת מחמת
ואין  לבוא מקדימים כולם שביו"ט מפני לסכנה, יו"ט בלילי

יט). עשין (סמ"ג מאחרים

.‚È¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓBbLk ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ¿∆≈¿ƒ«ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡ ,Ì¯ ÏB˜a ˙È¯ÁL ˙lÙz¿ƒ««¬ƒ¿»≈«ƒ¿««»
ÛÒeÓ ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â 'eÎÂ '„Â„Ï ‰l‰z'¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ»
C¯„k ,Ì¯ ÏB˜a ÛÒeÓ Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â ,LÁÏa¿««¿««»ƒ¿«≈»¿»¿∆∆
,ÛÒeÓ ˙lÙz ¯Á‡ LÈc˜ ¯ÓB‡Â .˙È¯ÁLa ‰NÚL∆»»¿«¬ƒ¿≈«ƒ««¿ƒ«»

‰M„˜ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯ËÙ ÌÚ‰Â56¯Á‡ ÌÈeÁ˙Â ¿»»ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À»¿«¬ƒ««
ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ˙È¯ÁL ˙lÙz57d˙B‡ ¯ÓB‡ ‡l‡ , ¿ƒ««¬ƒƒ¿»«»ƒ∆»≈»

'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯B˜ ?„ˆÈk .‰Án‰ ˙lÙz Ì„…̃∆¿ƒ««ƒ¿»≈«≈¿ƒ»¿»ƒ
ÌBi‰ ¯„Ò ¯ÓB‡Â58ÌÈeÁ˙ È¯·„Â ,59,LÈc˜ ¯ÓB‡Â , ¿≈≈∆«¿ƒ¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ

ÏB˜a ‰ÁÓ ˙lÙz ÚÈÓLÓe ¯ÊBÁÂ ,‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿»¿
.LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,Ì»̄¿≈«ƒ

(ה"ה).56) לעיל הנזכר קדושה שהאריכו 57)סדר מפני
עד  והניחוה יותר להכביד רצו לא שחרית, בתפילת הרבה
בנו  אברהם רבי השיב וכבר שס"ב). סימן ('רוקח' המנחה
בשבת  אותה אומרים שאנו קדושה סדר על רבינו של

"כי מנחה בתפילת ˙ÂÓ¯‰וביו"ט ‡È‰ אנו שאין למה
אברהם  רבי (תשובות שחרית" אחרי בבוקר אותה אומרים
פ"ח). סימן תרצ"ח, ירושלים מק"נ הוצאת ז"ל, הרמב"ם בן

מנטובה 58) (שוינצינו, כנוסח נוסחנו ו'. הלכה לעיל הנזכר
היום". "סדר אחרים: ובדפוסים ומוסיפים:59)ועוד).

סימן  או"ח ב'טור' (הובא המדרש ע"פ וגו' תפלתי" "ואני
(תהלים  שכר שותי ונגינות שער יושבי בי "ישיחו רצ"ב):
עת  ה' לך תפלתי ואני יד): סט, (שם אחריו וכתוב יג). סט,
אין  עולם! של רבונו הקב"ה: לפני דוד אמר וגו'. רצון
ומשתכרים  כששותים העולם, אומות כשאר זו אומה
באים  אנו ששתינו אע"פ אלא כן, לא ואנו ופוחזים; הולכים
העולם". על לכפר רצון עת ממך ולשאול לפניך להתפלל

.„È¯„Ò ¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ¿À∆≈≈≈∆
¯„Ò ¯ÓB‡ ˙aLŒÈ‡ˆBÓa .ÛÒeÓ ˙lÙz Ì„˜ ‰M„¿̃À»…∆¿ƒ«»¿»≈«»≈≈∆

ÌBi‰60·¯Ú‰ ˙lÙz ¯Á‡ Ìb61,LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡Â , ««««¿ƒ«»∆∆¿¿ƒ«ƒ
ÍkŒ¯Á‡Â.ÏÈc·Ó ¿««»¿«¿ƒ

היום".60) "סדר אחר: ונוסח ועוד. מנטובה כנוסח
גאון 61) עמרם רב בשם מביא רצ"ח סימן או"ח ה'טור'

ששבתו  לגיהנם רשעים חזרת זמן שהוא לפי בסידורו:
שישתהו  כדי קדושה" ב"סדר בנעימה מאריכים ע"כ בשבת,
לחזור, הרשעים ימהרו ולא פדריהם, בהשלמת ישראל
לגיהנם  חזרו הרוחות: על הממונה צועק שבת שבמוצאי

סדריהם. את ישראל השלימו שכבר

ה'תשע"ח  כסלו י"ט חמישי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ולהתפלל 1) לחזור חייב אימתי כוונה בלא המתפלל

דינו; מה בתפילתו וטל גשם הזכיר ולא טעה בכוונה;
ויבוא" "יעלה הזכיר שלא או בשבת, חול של המתפלל

דינו. מה חודש בראש

.‡Ïlt˙ÈÂ ¯ÊÁÈ - BaÏ ˙‡ ÔeÎ ‡ÏÂ Ïlt˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿…ƒ≈∆ƒ«¬…¿ƒ¿«≈
‰eÎa2‰BL‡¯ ‰Î¯·a BaÏ ˙‡ Ôek Ì‡Â ;3·eL , ¿«»»¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿»»ƒ»
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CÈ¯ˆ BÈ‡4˙BÎ¯a LÏMÓ ˙Á‡a ‰ÚhL ÈÓ . ≈»ƒƒ∆»»¿««ƒ»¿»
L‡¯Ï ¯ÊBÁ - ˙BBL‡¯‰5Ë Ì‡Â .LÏMÓ ˙Á‡a ‰Ú »ƒ≈»…¿ƒ»»¿««ƒ»

'‰„B·Ú'Ï ¯ÊÁÈ - ˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a6˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â . ¿»«¬«¬…»¬»¿ƒ»»¿««
,d· ‰ÚhL ‰Î¯a ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ - ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓƒ»∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»»»

¯„q‰ ÏÚ B˙lÙz ÌÈÏLÓe7‰ÚhL ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»««≈∆¿≈¿ƒ«ƒ∆»»
¯ÊBÁ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚ - Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Ó ‡e‰Lk8. ¿∆ƒ¿«≈¿»«∆∆≈

ע"ב.2) ל, אבות".3)ברכות ולהתפלל 4)"ברכת לחזור
אבות" ב"ברכת שהכוונה והטעם לד:). (שם, בכוונה
ובשעת  הראשונה, הברכה שהיא "מפני הוא: מעכבת,
תכלית  כי ועוד: בכוונה. שקידה צריכה לתפילה הכניסה
ביותר  ראויה והיא שמים, מלכות עול קבלת היא זו ברכה
ע"ט  סימן הרמב"ם בן אברהם רבי תשובת (מלשון לכוונה
חוזרים  אנו אין "וכיום תרצ"ח). ירושלים מק"נ הוצאת
יכוין, שלא הוא קרוב בחזרה שאף - כוונה חסרון בשביל

קא). סימן או"ח ('טור' יחזור"? למה לד,5)א"כ שם
הקב"ה  של שבחו לסדר הם: אחד ענין שכולן מכיון ע"א.
ארוכה. אחת ברכה של דין להן יש בתפילה, הבקשה לפני

וגם 6) האחרונות. מהשלוש הראשונה הברכה שהיא שם.
פרס  שקיבל "כעבד שהן להן: אחד ענין האחרונות אלה
 ֿ (כסף אחת כברכה דינן לפיכך לו", והולך ומשבחו מרבו

הסדר.7)משנה). על והלאה ממנה תפילתו וממשיך (שם)
שעבר  אחרי בה ונזכר ברכה איזו שכח שאם רבינו, וסובר
מוכרח  אלא ודיו, שזוכרה במקום אומרה שאינה מקומו,
ואילך  משם ולהתפלל ולחזור הראוי למקומה לחזור הוא

הסדר. על שיתפלל להוציא 8)כדי מכוונת שחזרתו שכיון
כדין  בחזרה דינו ה"ט), (פ"ח, לעיל ראה בקי, שאינו את

רוקח'). ('מעשה שטעה יחיד

.·Ïlt˙Ó ‡e‰Lk ¯eaˆŒÁÈÏL ‰ÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«≈
ÌÚt Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ BÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ - LÁÏa¿««¬ƒ≈∆≈≈ƒ¿«≈««

‰iL9‰lÙz‰ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡ ,¯eaˆ Á¯Ë ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈…«ƒ∆»≈««¿ƒ»
LÏLa ‰ÚË ‡lL ,‡e‰Â .Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙nL∆ƒ¿«≈¿»¿∆…»»¿»
BÓk ,¯ÊBÁ ÌÏBÚÏ ,Ì‰· ‰ÚË Ì‡L ;˙BBL‡ƒ̄∆ƒ»»»∆¿»≈¿

¯ÊBÁ „ÈÁi‰L10. ∆«»ƒ≈

לשאר 10)בלחש.9) ראשונות" "שלש בין והחילוק
מנין  שאמרו: יז:) (מגילה התלמוד דברי על מיוסד הברכות,
(הזכירו  אלים בני לה' הבו שנאמר: - אבות? שאומרים
גבורות? שאומרים ומנין האבות). - הארץ אילי את לפניו
הבו  שנאמר: מנין? קדושות ועוז. כבוד לה' הבו שנאמר:

נאמרו שכולן הרי - קודש" בהדרת ˆÈÂÂÈלה'... ÔÂ˘Ï·
על  נשענות הברכות ששאר בעוד בהחלט, חיוב שמשמעה
שמבואר  כמו בעלמא, רמז אלא ציווי בהם שאין פסוקים
 ֿ והכסף שמח'), ('אור כלֿכך בהן הקפידו לא לפיכך שם,
בגירסא  רבינו דברי מביא קכ"ו או"ח שה'טור' מעיר משנה

שמתפלל באותה טעה "ואם נאמר: ושם לגמרי, ·˜ÏÂאחרת
Ì¯בתפילתו טעה אבל לעולם; חוזר -˘ÁÏ·,חוזר אינו

בכת"י  ואמנם הראשונות". השלש של בטעות אפילו
בקול  מתפלל שהוא התפילה על "סומך הגירסא: התימנים,
ההקפדה  שאין הרי - חוזר" לעולם בה טעה אם והיא רם.

בקול. התפילה על אלא

.‚,ÏÈÁ˙È ÔÎÈ‰Ó Ú„È ‡ÏÂ Ï‰·Â ‰ÚhL ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ∆»»¿ƒ¿«¿…»«≈≈»«¿ƒ
‰ÚL ‰‰LÂ11ÂÈzÁz ¯Á‡ „ÓÚÈ -12˙k¯·a ‰ÚË Ì‡Â . ¿»»»»«¬…«≈«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«

„iÓ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰13¯Á‡ „ÓÚÈ »∆ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»«¬…«≈
‰˜¯Ê ˙eÒ¯B˜Èt‡ ‡nL ,ÂÈzÁz14‡lL ,‡e‰Â ;B· «¿»∆»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿∆…

BÏ ÔÈÈzÓÓ - da ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;da ÏÈÁ˙‰15.‰ÚL ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
Ô·¯Ò ÈM‰ ‡‰È ‡ÏÂ16‰ÚL d˙B‡a17. ¿…¿≈«≈ƒ«¿»¿»»»

ממושך.11) שתשוב 12)זמן עד לו ממתינים אנו ואין
לד.). (ברכות עליו כלל.13)דעתו שהה לא אם אפילו

אבדן 14) שענינה: זו ברכה לומר רוצה אינו ולפיכך
להעיר  וראוי עצמו. את לקלל רוצה אינו כי המינים,
קכו) סי' או"ח ה'טור' גירסת (לפי ה"ג ברכות שב'ירושלמי'
'מחיה  אמר שלא ממי חוץ אותו מסלקים אין "לכל אמרו:
לחוש  יש אלה בכל כי ירושלים' ובונה זדים, מכניע המתים,
בביאת  או המתים בתחיית מאמין ואינו הוא מין שמא

מין,15)המשיח". שאינו מתברר בה שהתחיל מאחר כי
כט.). (שם, הברכות בשאר כטועה אלא ממאן 16)ואינו

לעמוד  הציבור כבוד זה שאין משום התיבה, לפני לרדת
לד.). (שם, התפילה באמצע בשעת 17)ולחכות שלא אבל

עצמו  ולעשות לסרב, לו ראוי - התפילה באמצע טעות
ש"ץ  אינו (אם התיבה לפני יורד ואינו כדאי, אינו כאילו

(שם). פעמים. שלש בו שהפצירו אחרי אלא קבוע),

.„d· ‰ÚhL ‰Î¯a ˙lÁzÓ ?ÏÈÁ˙Ó ‡e‰ ÔÎÈ‰Óe≈≈»«¿ƒƒ¿ƒ«¿»»∆»»»
Ì‡ Ï·‡ .˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡ ,ÔBL‡ƒ̄ƒ»»¿««ƒ»∆¿»ƒ¬»ƒ
ÔÓ ÈM‰ ÏÈÁ˙Ó ,˙BBL‡¯ LÏM‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË»»¿««ƒ«»ƒ«¿ƒ«≈ƒƒ
ÈM‰ ÏÈÁ˙È ,˙BB¯Á‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â .L‡¯‰»…¿ƒ»»¿««ƒ»«¬«¿ƒ«≈ƒ

'‰„B·Ú'‰ ÔÓ18. ƒ»¬»

ה"א.18) לעיל וכאמור הטועה, יחיד כדין ע"א. לד, ברכות

.‰È„‚aL ÈtÓ ,‰·z‰ ÈÙÏ „¯BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡‰»≈≈ƒ≈ƒ¿≈«≈»ƒ¿≈∆¿»«
¯·ÚÈ ‡Ï ÌÈ·Ïa Û‡ - !ÌÈÚe·ˆ19‰lÙz d˙B‡a20. ¿ƒ«ƒ¿»ƒ…«¬…¿»¿ƒ»

Û‡ - !ÏcÒ ÈÏ‚¯a LiL ÈtÓ ,¯·BÚ ÈÈ‡ :¯Ó‡»«≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿««¿»«
¯·ÚÈ ‡Ï ÛÁÈ21. »≈…«¬…

שדרך 19) מינות, בו נזרקה שמא חוששים ע"ב. כד, מגילה
ישראל  של דרכם שאין כיון ועוד בכך. להקפיד המינים
בלבו  נכנסו שטות הרהורי שמא חוששים בכך, להקפיד

שם). (ר"ן בו נזרקה ראוי 20)ומינות אחרת לתפילה אבל
ודי  בעלמא, חשש אלא זה אין כי התיבה, לפני לעבור הוא
לעולם  גמור כמין שנחזיקהו ולא בשעתו לו לחוש לנו
התיבה  לפני יורד אינו הראב"ד, ולדעת רכד). סימן (ריב"ש

ÌÏÂÚÏ.(21.שם מגילה,

.ÂBÈ‡ - Ïlt˙‰ ‡Ï Ì‡ Ïlt˙‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿«≈ƒ…ƒ¿«≈≈
Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ22ÏÚ BÊ ‰lÙz Ïlt˙Ó ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ≈ƒ¿«≈∆»ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ»«

‰·„ ‡È‰L ˙Úc23Ïk Ïlt˙‰Ï „ÈÁÈ ‰ˆ¯ Ì‡L ; ««∆ƒ¿»»∆ƒ»»»ƒ¿ƒ¿«≈»
Ïlt˙È ,‰·„ ˙lÙz ÌBi‰24„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ . «¿ƒ«¿»»ƒ¿«≈ƒ∆»»≈

elÙ‡Â ,˜ÒBt - Ïlt˙‰ ¯·kL ¯kÊÂ ,‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«≈≈«¬ƒ
‰Î¯a ÚˆÓ‡a25BÈ‡ - ˙È·¯Ú ˙lÙz ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆¿«¿»»¿ƒ»¿»¿ƒ««¿ƒ≈

˙Úc ÏÚ ‡l‡ ,‰lÁzÓ d˙B‡ Ïlt˙‰ ‡lL ,˜ÒBÙ≈∆…ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»∆»«««
‰·BÁ dÈ‡L26. ∆≈»»
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שהרי 22) - שנית להתפלל לו אסור התפלל כבר שמא כי
כנגד  התפילות (כי בשחרית תמידים שני כמקריב הוא
אנכי  אשר הדבר על תוסיפו לא על: ועובר תוקנו), תמידים

ב). ד, (דברים אתכם להביא 23)מצוה אדם ויכול
כרצונו. נדבה דרך "ולואי 24)קרבינותיו ע"א: כא, ברכות

דבר  איזה שיחדש ובתנאי כולו" היום כל אדם שיתפלל
לעיל  כמבואר נדבה, שהיא להודיע כדי הברכות באחת
צריך  אינו חידוש אפילו התפלל, ובספק ה"ט). (פ"א,

על 25)(לחםֿמשנה). להתפלל שהתחיל מאחר כי שם.
עוד. להתפלל לו אסור חובה, שהיא כבר 26)דעת כי

והראב"ד  רשות, ערבית שתפילת ה"ו) (פ"א, לעיל נתבאר
בתפילת  אפילו כלומר: רוח", נחת כאן "אין ואומר: משיג
כתפילת  עלינו קבלנוה וכבר הואיל לפסוק, עליו ערבית

עם להתחשב שעלינו סובר הרמב"ם אבל ˙ÏÈÁ˙חובה.
בלבד  רשות דרך על אלא ניתקנה שלא זו תפלה תיקון

(כסףֿמשנה).

.Ê‡ˆÈ ‡Ï - ˙aLa ÏÁ ÏL Ïlt˙‰Â ‰ÚhL ÈÓ27. ƒ∆»»¿ƒ¿«≈∆…¿«»…»»
¯ÓBb - ‰lÙz‰ CB˙a ‡e‰Â ¯kÊ Ì‡Â28‰Î¯a ¿ƒƒ¿«¿¿«¿ƒ»≈¿»»

ÌÈ¯·c ‰na .˙aL ÏL Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ ,da ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«≈∆«»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡29Ï·‡ ;‰ÁÓ· B‡ ˙È¯ÁL· B‡ ˙È·¯Úa ? ¬ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»¬»

‰Î¯a‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ˜ÒBt ÛÒeÓa30Ì‡ ÔÎÂ . ¿»≈¬ƒ¿∆¿««¿»»¿≈ƒ
˙Úc ÏÚ ÏÁ ÏL ‰lÙz ÌÈÏL‰31¯ÊBÁ - ÛÒeÓ ‡e‰L ƒ¿ƒ¿ƒ»∆…«««∆»≈

„Á‡Â ·BËŒÌBÈ „Á‡Â ˙aL „Á‡ .ÛÒeÓ Ïlt˙Óeƒ¿«≈»∆»«»¿∆»¿∆»
.L„ÁŒL‡…̄…∆

בתפילתו.27) שבת של הזכיר לא כא,28)שהרי ברכות
ובדין  הואיל הברכה, באמצע להפסיק מחוייב ואינו ע"א.
שבת  כבוד משום אלא ברכות, י"ח יתפלל בשבת שגם הוא
חייבוהו  לא לפיכך כך, כל להאריך החכמים הטריחוהו לא

באמצע. בה.29)להפסיק שנזכר ברכתו את שגומר
בחול,30) אפילו ברכות י"ח של מוסף תפלת ואין הואיל

חיובו. ממין זה אין כי יפסיק לפיכך וחוה"מ, ר"ח כגון
בחשבו.31)

.Á„È¯BÓ' ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰ÚhL ÈÓƒ∆»»ƒ«¿»ƒ¿…»«ƒ
L‡¯Ï ¯ÊBÁ - 'Ïh‰ „È¯BÓ' ‡ÏÂ 'ÌLb‰32Ì‡Â ; «∆∆¿…ƒ«»≈»…¿ƒ

Ïh‰ ¯ÈkÊ‰33¯ÊBÁ BÈ‡ ,34‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰ÚË Ì‡Â . ƒ¿ƒ««≈≈¿ƒ»»ƒ««»
b‰ „È¯BÓ' ¯Ó‡ÂL‡¯Ï ¯ÊBÁ - 'ÌL35‡Ï Ì‡Â ; ¿»«ƒ«∆∆≈»…¿ƒ…

¯ˆÚ Ïh‰ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÏË ¯ÈkÊ‰36 ƒ¿ƒ«≈«¬ƒƒ∆≈««∆¡»
‰Lwa CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â37. ¿≈»ƒ«»»

התפילה.32) התחלת שהיא אבות" אע"פ 33)ל"ברכת
חיובה. עיקר שזו הגשם" "מוריד הזכיר שגם 34)שלא

הארץ, על מים המשפיע הקב"ה של גבורתו מסמל הטל
הגשם" "ירידת הזכרת חסרון את ידועה במדה ממלא והוא

ה"א). פ"א, תענית החמה 35)(ירושלמי בימות שהגשמים
(שם). מקלל אלא מברך זה ואין הם, קללה סימן

ג.)36) (תענית מתקיים העולם היה לא נעצר שאלמלי
חי  א): יז, (מלכיםֿא לאחאב שאמר אליהו מדברי ולמדוהו

האלה השנים יהיה אם ËÓÂ¯ה'... ÏË,דברי לפי אם כי
הראה  לך לאמור: אליהו אל ה' דבר היה רבים ימים ואחרי

ואתנה אחאב ולא ËÓ¯אל א) יח, (שם, האדמה פני על

באותן  ואפילו נעצר, הטל שאין מזה סימן כלל, טל הזכיר
מטר. ירד שלא אותו,37)השנים מזכיר לכתחילה אבל

השנה" כל תפילות ב"נוסח רבינו קבעו וכן בקשה, דרך בלי
שאומר: ט"ו), הלכה (פ"ב, לעיל וראה הספר. שבסוף
ה"א) (פ"א, תענית ובירושלמי הטל". מוריד החמה: "בימות
כל  הגשם, מוריד הזכיר אם יודע ואינו התפלל אמרו:
(וצריך  לאמרו למוד שלא חזקה הראשונים יום שלשים
אליו  וחזקה לומר, הוא למוד ואילך, מכאן ולהזכיר), לחזור
מתקופה  להזכירם שצריך הדברים בכל וכן שהזכיר.
זו  דרך על הכל לא, אם הזכירם אם בידו וספק לתקופה,

מיימוניות"). ("הגהות הולך

.Ë˙k¯·a ‰Ï‡L ÁÎML ÈÓ38¯kÊ Ì‡ :ÌÈM‰ ƒ∆»«¿≈»¿ƒ¿««»ƒƒƒ¿«
ÚÓBL'a ÌÈÓLb‰ ˙‡ Ï‡BL - '‰lÙz ÚÓBL' Ì„…̃∆≈«¿ƒ»≈∆«¿»ƒ¿≈«

'‰lÙz39¯ÊBÁ - '‰lÙz ÚÓBL' C¯aL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ««∆≈«≈«¿ƒ»≈
ÌÈM‰ ˙k¯·Ï40Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ¯kÊ ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆ƒ¿ƒ»

‰iL Ïlt˙Óe L‡¯Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz41. ¿ƒ»≈»…ƒ¿«≈¿ƒ»

לברכה".38) ומטר טל "ותן בה: סוף 39)ששואל שהיא
כמבואר  בקשות, מיני כל כוללת והיא האמצעיות ברכות

ג). הלכה ו, (פרק ע"א.40)לעיל כט, ואין 41)ברכות
המתפלל  אבל ביחיד, כשמתפלל אלא אמורים הדברים
בקול  ציבור שליח מתפילת שומעה שהרי חוזר, אינו בציבור
מסוגיית  מבואר וכן כהן). משה ר' בשם (כסףֿמשנה

שם). (ברכות, התלמוד

.È'‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚË42Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ : »»¿…ƒ¿ƒ«¬∆¿»ƒƒ¿«…∆
Ì‡Â ;¯ÈkÊÓe '‰„B·Ú'Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz ÌÈÏLiL∆«¿ƒ¿ƒ»≈»¬»«¿ƒ¿ƒ

L‡¯Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz ÌÈÏL‰L ¯Á‡ ¯kÊ43Ì‡Â ; ƒ¿«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»…¿ƒ
B˙lÙz ¯Á‡ ÌÈeÁz ¯ÓBÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰44¯Á‡ ¯kÊÂ , »»»ƒ««¬ƒ««¿ƒ»¿ƒ¿«««

¯ÊBÁ - ÂÈÏ‚¯ ¯˜ÚiL Ì„˜ ,B˙lÙz ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»…∆∆«¬…«¿»≈
'‰„B·Ú'Ï45. »¬»

ה"עבודה".42) ע"ב.43)בברכת כט, כגון:44)ברכות
אחר  בעמידה אומרים שאנו מרע" לשוני נצור "אלהי

עקר 45)התפילה. לא אפילו רגיל, אינו אם אבל (שם)
לראש  וחוזר תפילתו כהשלים הוא הרי - רגליו עדיין

(כסףֿמשנה).

.‡ÈB‡ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À∆≈
˙È·¯Ú Ï·‡ ;ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÏL ‰ÁÓ·e ˙È¯ÁL·¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆»≈√»ƒ¬»«¿ƒ

¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡ ,L„ÁŒL‡¯ ÏL46. ∆……∆ƒ…ƒ¿ƒ≈≈

(ברכות 46) בלילה החודש את מקדשים ביתֿדין שאין לפי
אחאי": דרב ב"שאילתות וכן גדולות" ב"הלכות וכתב ל:).
שצריך  דבר כל או ויבוא", "יעלה אמר ולא ששכח מי
 ֿ מהשליח וישמע דעתו יכוין - ולהתפלל בשבילו לחזור
בהתאם  חובתו ידי ויוצא סוף ועד מראש ברכות י"ח ציבור
את  מוציא ש"ץ לד:): (ר"ה האומר גמליאל רבן לדברי
את  גם ומה בקי; שאינו את שמוציא כשם להתפלל, הבקי
('הגהות  מתפילתו דבר ששכח אלא בעצמו שהתפלל זה
ס"י). קכד (סי' או"ח בשו"ע להלכה נפסק וכן מיימוניות'),

.·È¯eaˆŒÁÈÏL ,Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ „ÈÁi‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆«»ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



ריי dlitz zekld - dad` xtq - elqk h"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏB˜a Ïlt˙nL ˙Úa B˙BÓÎ ‰ÚË Ì‡ ,Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ≈ƒ¿«≈ƒ»»¿¿≈∆ƒ¿«≈¿
ÁÎL Ì‡L ,L„ÁŒL‡¯ ÏL ˙È¯ÁMÓ ıeÁ ,Ì»̄ƒ«¬ƒ∆……∆∆ƒ»«
ÌÈÏL‰L „Ú '‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿ƒ«¬∆¿»«∆ƒ¿ƒ

B˙lÙz47¯eaˆ Á¯Ë ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ -48; ¿ƒ»≈«¬ƒƒƒ¿≈…«ƒ
da ¯ÈkÊÓ ‡e‰L ,ÂÈÙÏ ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz È¯‰L∆¬≈¿ƒ««»ƒ¿»»∆«¿ƒ»

L„ÁŒL‡¯49. ……∆

חוזר 47) ואינו הואיל תפילתו, השלים לא עדיין אם אבל
לעבודה. ויחזור מרובה טורח זה אין לעבודה, אלא

אין 48) בשחרית, ר"ח של הזכיר ולא טעה ע"ב: ל, ברכות
יוחנן  רבי אמר במוסף. לאמרה שיכול מפני אותו מחזירים

.ÂÈ˘ ¯Â·Èˆ·Â משום שנינו, ציבור בשליח הרי"ף: ופירוש
הצבור. אותו,49)טורח מחזירים - במוסף כשטעה אבל

להתפלל  נוהגים שאין מפני לפניו, מנחה הרי אומרים ואין
מנחה  "הרי בזה: לומר שייך ולא כאחד, ומנחה מוסף
שלפנינו  התלמוד וגירסת שם). לברכות (הרא"ש לפניו"
ומכאן  שם. הרי"ף גירסת ע"פ מכוונים ודברינו משובשת,
שטעה  "ש"ץ שגם: ה"א) (לעיל, רבינו לדברי המקור
בביאורנו  שרמזנו וכמו חוזר", - רם בקול מתפלל כשהוא

שם.

.‚È,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „Ú ‰M‰ŒL‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ∆≈…«»»««ƒƒ
'LB„w‰ Ï‡‰' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a Ì‰a Ì˙ÁÂ ‰ÚË50- »»¿»«»∆ƒ¿»»¿ƒƒ»≈«»

·‰B‡ CÏÓ' ‰¯NÚŒÈzLÚa Ì˙ÁÂ ‰ÚË .L‡¯Ï ¯ÊBÁ≈»…»»¿»«¿«¿≈∆¿≈∆∆≈
'ËtLÓe ‰˜„ˆ51da Ì˙BÁÂ ,‰Î¯a‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ - ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ««¿»»¿≈»

Â ;¯„q‰ ÏÚ CÏB‰Â Ïlt˙Óe ,'ËtLn‰ CÏn‰'Ì‡ «∆∆«ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈««≈∆¿ƒ
¯ÊBÁ ,B˙lÙz Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ‡l‡ ¯kÊ ‡Ï…ƒ¿«∆»«∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈

L‡¯Ï52.¯eaˆŒÁÈÏL „Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . »…∆»»ƒ¿∆»¿ƒ«ƒ

הקדוש".50) "המלך "המלך 51)במקום במקום
יח). הלכה ב, (פרק לעיל ראה יב,52)המשפט", ברכות

"וכתוב", או "זכרנו", אלה בימים אמר ולא שכח ואם ע"ב.
בתלמוד: נזכרו לא כי אותו מחזירין אין חיים" "בספר או
בפירוש  בתלמוד שהוזכרו דברים על אלא מחזירים ואין

כ'). אות ב פרק לעיל מיימוניות' ('הגהות

.„ÈÔBÁ'a ‰Ïc·‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚË53- '˙Úc‰ »»¿…ƒ¿ƒ«¿»»¿≈«»«
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â B˙lÙz ÌÈÏLÓ54‡lL ÈÓ ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿≈ƒ∆…

˙lÙ˙a 'eÚ'Â ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa 'ÌÈqp‰ ÏÚ' ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ««ƒƒ«¬À»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ«
Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ˙ÈÚz55„Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . «¬ƒ≈≈ƒ¿«≈∆»»ƒ¿∆»

,ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ¯˜ÚiL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Â .¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿ƒƒ¿«…∆∆«¬…∆«¿»
eÚ" :¯ÓB‡56ÏÈvÓe ‰„Bt ,‰lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ≈¬≈ƒ«»≈«¿ƒ»∆«ƒ

'B‚Â "ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È - ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎa57. ¿»≈»»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿

בה 53) שאומר ויוםֿטוב שבת למוצאי מעריב בתפילת
התפילות  כנוסח וכו' הבדלת" "אתה או חוננתנו", "אתה

יב). הלכה ב, (פרק לעיל וכמבואר יכול 54)לרבינו, שהרי
כט.). (ברכות הכוס על אחרֿכך הוא,55)לאמרה שכלל

לא  אם ופורים חנוכה כגון: מוסף, קרבן בהם שאין ימים
והטעם: כד.). (שבת אותו מחזירים אין המאורע מעין אמר

חכמים. מתקנת אלא התורה, מן שאינם כדעת 56)מפני
פ"א). (תענית לא 57)הרי"ף כי בברכה, חותם ואינו

אבל  במקומה, אותה כשאומרים אלא הברכה תוקנה
הרי  - הקבוע במקומה שלא התפילה, אחר אותה כשאומרים
אבל  תקס"ה). סימן או"ח ו'טור' (מהרל"ח, לבטלה ברכה זו
רגליו, שיעקור קודם כשנזכר אפילו אומר אינו הנסים" "על
עננו" "תפלת כן לא ושבח; הודאה אלא שאינה משום
('מעשה  יותר בה מקפידים אנו ה', מאת בקשה שהיא

רוקח').

.ÂËÏlt˙È - ˙aLŒ·¯Úa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿«≈
‡ÏÂ ÁÎL .·BËŒÌBÈa ÔÎÂ ,˙aL ÏL ÌÈzL ˙È·¯Ú«¿ƒ¿«ƒ∆«»¿≈¿»«¿…
Ïlt˙Ó ,·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ƒ¿«≈ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«≈

ÏÁ ÏL ÌÈzL ˙È·¯Ú Ô‰È‡ˆBÓa58ÏÈc·Ó - ¿»≈∆«¿ƒ¿«ƒ∆…«¿ƒ
‰BL‡¯a59‰iMa ÏÈc·Ó BÈ‡Â60ÏÈc·‰ Ì‡Â ; »ƒ»¿≈«¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡a ÏÈc·‰ ‡Ï B‡ Ô‰ÈzLa61‡ˆÈ -62Ï·‡ ; ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ¿««≈∆»»¬»
‰iMa ÏÈc·‰Â ‰BL‡¯a ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡63¯ÊBÁ - ƒ…ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈

‡Ï ‰BL‡¯‰L ÈtÓ ,˙ÈLÈÏL ‰lÙz Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ»…
˙È·¯Ú ˙lÙ˙Ï dÓÈc˜‰L ÈtÓ ,BÏ ‰˙ÏÚ64ÏÎÂ . »¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»

ÈzL Ïlt˙n‰65ÛÒeÓe ˙È¯ÁL elÙ‡ ,˙BlÙ˙66‡Ï - «ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»…
‰lÙ˙Ï ‰lÙz ÔÈa ‰‰LÈ ‡l‡ ,BÊ ¯Á‡ BÊ Ïlt˙Èƒ¿«≈««∆»ƒ¿∆≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ÔBÁ˙zL È„k67.ÂÈÏÚ BzÚc ¿≈∆ƒ¿≈«¿»»

ע"ב.58) כו, בזמנה.59)ברכות מעריב תפילת שהיא שם.
הבדלה.60) בה שאין שבת, תפילת לתשלום אלא שאינה
כלל.61) בתפילה הבדיל להבדיל ש 62)שלא עתיד הרי

ה"יד. לעיל וכאמור הכוס. שהיא 63)על דעתו גילה
בזמנה. מעריב תפילת שתפילת 64)לחובת הוא וכלל

ה"ח). (פ"ג, לעיל כמבואר לבסוף, באה התשלומין
שתים.65) עכשיו ומתפלל להתפלל, ששכח כגון
טעות.66) מחמת לא כרגיל, שתים שתהא 67)שמתפלל

ל:). (ברכות תחינה דרך תפילתו לערוך מיושבת דעתו
הילוך  כדי שיעור: לה נתנו ה"ו) פ"ד, (שם, ובירושלמי

אמות. ארבע

.ÊËB˙lÙz ÌÈc˜iL ¯eaˆa Ïlt˙nÏ BÏ ¯eÒ‡»«ƒ¿«≈¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»
¯eav‰ ˙lÙ˙Ï68¯eaˆ ‡ˆÓe ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎp‰ . ƒ¿ƒ««ƒ«ƒ¿»¿≈«¿∆∆»»ƒ

„Ú ¯Ó‚ÏÂ ÏÈÁ˙‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :LÁÏa ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿…«
Â‡Ï Ì‡Â ;Ïlt˙È - ‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈbÈ ‡lL∆…«ƒ«¿ƒ«ƒƒ¿À»ƒ¿«≈¿ƒ»

ÔÈzÓÈ -69¯eaˆŒÁÈÏL ÏÈÁ˙iL „ÚÏB˜a Ïlt˙‰Ï «¿ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈¿
ÚÈbiL „Ú ‰lÓ· ‰lÓ LÁÏa BnÚ Ïlt˙ÈÂ ,Ì»̄¿ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»«∆«ƒ«

¯eav‰ ÌÚ ‰M„˜ ‰BÚÂ ,‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL70, ¿ƒ«ƒƒ¿À»¿∆¿À»ƒ«ƒ
Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ ‰lÙz ¯‡L Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»¿ƒ»¿«¿¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
‡Ï - ‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈb‰Â ,¯eaˆŒÁÈÏL Ì„…̃∆¿ƒ«ƒ¿ƒƒ«¿ƒ«ƒƒ¿À»…
ÔÓ‡' ‰ÚÈ ‡Ï ÔÎÂ .Ô‰nÚ ‰M„˜ ‰ÚÈ ‡ÏÂ ˜ÈÒÙÈ«¿ƒ¿…«¬∆¿À»ƒ»∆¿≈…«¬∆»≈

'C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È71ÔÈ‡Â ,‰lÙz‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰Â ¿≈¿≈«»¿»«¿¿∆¿««¿ƒ»¿≈
˙BÎ¯a‰ ¯‡La ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72. »ƒ«ƒ¿»«¿»

הציבור 68) שתפילת הציבור, עם שיתפלל כדי ימתין אלא
כח:). (ברכות ה' לפני יותר ימתין 69)רצויה לא אם כי

להפסיק  לו שאסור הצבור עם קדושה לענות יוכל לא
אומרים  שאין לאמרה יוכל לא ביחיד וגם תפילתו, באמצע

כא:). (שם, מעשרה פחות האי 70)קדושה רב כדעת
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שם. לברכות ברי"ף הובאה קדיש 71)גאון, שבתפילת
שהיא 72)(שם). ברכה איזו באמצע עומד כשהוא

להפסיק  לו שאסור הנהנין ברכות או המצוות, מברכות
להפסיק  לו אסור תפילה באמצע שאם וכו'. אמן לעניית

Î¯·Ï‰אפילו ‰Î¯· ÔÈ· כלֿשכן לא הברכה באמצע ,
לעניית  בתפילתו יפסיק שלא מפרשים: ויש (כסףֿמשנה).

(לחםֿמשנה). הברכות לשאר אמן

ה'תשע"ח  כסלו כ' שישי יום

אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
קדושת 1) בניינו; סדר הכנסת; בית בבניין חייב מקום איזה

כנסת  בית לסתור מותר אם בכבודו נוהגים ואיך הכנסת בית
לשל  כפרים של כנסת בית בין מה במקומו; אחר לבנות כדי

כרכים.

.‡ÔÈÎ‰Ï CÈ¯ˆ ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ BaŒLiL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¬»»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ
‰lÙz ˙Ú ÏÎa ‰lÙ˙Ï B· eÒkiL ˙È· BÏ2ÌB˜Óe , «ƒ∆ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»

‰Ê ˙‡ ‰Ê ¯ÈÚ‰ Èa ÔÈÙBÎÂ .˙Òk‰Œ˙Èa ‡¯˜ ‰Ê∆ƒ¿»≈«¿∆∆¿ƒ¿≈»ƒ∆∆∆
˙Òk‰Œ˙Èa Ì‰Ï ˙B·Ï3,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ì‰Ï ˙B˜ÏÂ , ƒ¿»∆≈«¿∆∆¿ƒ¿»∆≈∆»

ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È·4. ¿ƒƒ¿ƒ

חז"ל 2) אמרו וכן מעשרה, פחות בציבור תפילה אין כי
השכינה  עשרה (בין) ּבי "כל א): עמוד לט דף ֵ(סנהדרין

י"א).3)שורה". פרק מציעא בבא (שם)4)(תוספתא
(לשון  הציבור מן לקרוא שירצה מי כל בהם שיקרא כדי
בימיהם  ודווקא א). הלכה ו, פרק שכנים בהלכות רבינו
אבל  בלבד, וכתובים נביאים תורה אלא לכתוב הותר שלא
בהם  ללמד התלמוד ספרי גם לקנות מחוייבים בימינו
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ולגדולים לקטנים

א).

.·‡l‡ d˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈBaLk¿∆ƒ≈«¿∆∆≈ƒ»∆»
¯ÈÚ ÏL d‰·‚a5."‡¯˜z ˙BiÓ‰ L‡¯a" :¯Ó‡pL , ¿»¿»∆ƒ∆∆¡«¿……ƒƒ¿»

ÔÈ‰Èa‚Óe6˙B¯ˆÁ ÏkÓ ‰‰B·‚ ‡‰zL „Ú d˙B‡ «¿ƒƒ»«∆¿≈¿»ƒ»«¿
ÔÈ‡Â ."eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ÌÓB¯Ïe" :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰»ƒ∆∆¡«¿≈∆≈¡…≈¿≈
:¯Ó‡pL ,Á¯Êna ‡l‡ ˙Òk‰ ÈÁ˙t ÔÈÁ˙Bt¿ƒƒ¿≈«¿∆∆∆»«ƒ¿»∆∆¡«

"‰Ó„˜ ÔkLn‰ ÈÙÏ ÌÈÁ‰Â"7,ÏÎÈ‰ Ba ÔÈB·e . ¿«…ƒƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»ƒ≈»
Áe¯a ‰Ê ÏÎÈ‰ ÔÈB·e .‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL8 ∆«ƒƒ≈∆»ƒ≈»∆»«
Ì‰ÈÙ eÈ‰iL È„k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a Bc‚k ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆

.‰lÙzÏ e„ÓÚiLk ÏÎÈ‰‰ ÏeÓ Ï‡∆«≈»¿∆««¿«¿ƒ»

ג).5) פרק מגילה גבוה 6)(תוספתא, בניין אותו שבונים
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ראה יא). (שבת

ב). ג 7)קטן פרק (תוספתא למזרח פתוח המשכן שהיה
נגד  הפתח מן משתחווים שיהיו כדי והטעם: דמגילה).
מתפללים  שהיו בימיהם ודווקא במערב. שהיה הארון
לצד  מתפללים שהם המערב ארצות יושבי אבל למערב,
במערב, אלא הפתח עושים אין - במזרח שהיא ישראל ארץ
הכנסת  בית במזרח העומד ההיכל נגד משתחווים שיהיו כדי

ק"נ). סימן אותו 8)(טור בונים למזרח מתפללים שאם
שביארנו. כמו מזרח, בצד

.‚ÈÓÚÓe˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ‰ÓÈa ÔÈ„9‰ÏÚiL È„k , «¬ƒƒƒ»¿∆¿«««ƒ¿≈∆«¬∆
È¯·c ÌÚÏ ¯ÓB‡ ¯L‡ ÈÓ B‡ ,‰¯Bz· ‡¯Bw‰ ‰ÈÏÚ»∆»«≈«»ƒ¬∆≈»»ƒ¿≈

ÔÈLeaÎ10‰·z‰ ÔÈ„ÈÓÚnLÎe .Ìlk eÚÓLiL È„k , ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿À»¿∆«¬ƒƒ«≈»
‰¯BzŒ¯ÙÒ daŒLiL11ÚˆÓ‡a d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,12, ∆∆»≈∆»«¬ƒƒ»»∆¿«

.ÌÚ‰ ÈtÏk ‰ÈÙe ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk ‰·z‰ È¯BÁ‡Â«¬≈«≈»¿«≈«≈»»∆»¿«≈»»

הלכה 9) ה, פרק (שם, בירושלמי וכן ב) עמוד נא דף (סוכה
האדם 10)א). של ליבו את הכובשים ותוכחה מוסר דברי

אותו. ספר 11)ומכניעים ובה תיבה להעמיד היה מנהגם
שיהא  כדי בהיכל), שמונחים תורה ספרי על (נוסף תורה
שיהא  וגם התורה; לקריאת לבימה משם להעלותו מוכן
תרגום", ואחד מקרא "שניים בו לקרוא ליחידים מוכן
העם  יצטרך ולא החומשים, משאר יותר תורה בספר שמצוה

ההיכל מן ספרֿתורה ולהוציא ב,לטרוח חלק (רדב"ז
קנ"ז). סימן הרמב"ם וסמוך 12)לשונות לדרום. צפון בין

עומד  השליחֿציבור היה ולפניה עומדת, הייתה להיכל
שם). (רדב"ז בסמוך שמבואר כמו ומתפלל,

.„ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰ ?˙BiÒÎŒÈz·a ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰ „ˆÈk≈«»»¿ƒ¿»≈¿≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰ÈÙe13ÏÎÂ ; ¿≈∆¿«≈»»«¬≈∆¿«≈«≈»¿»

È¯BÁ‡Ï ‰¯eM‰ ÈÙe ,‰¯eL ÈÙÏ ‰¯eL ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰»»¿ƒ»ƒ¿≈»¿≈«»«¬≈
ÈtÏk ÌÚ‰ ÏÎ Èt eÈ‰iL „Ú ,‰ÈÙlL ‰¯eM‰«»∆¿»∆»«∆ƒ¿¿≈»»»¿«≈

L„w‰14ŒÁÈÏML ˙Ú·e .‰·z‰ ÈtÏÎe ÌÈ˜f‰ ÈtÏÎe «…∆¿«≈«¿≈ƒ¿«≈«≈»¿≈∆¿ƒ«
‰·z‰ ÈÙÏ ı¯‡a „ÓBÚ ,‰lÙ˙Ï „ÓBÚ ¯eaˆ15, ƒ≈ƒ¿ƒ»≈»»∆ƒ¿≈«≈»

.ÌÚ‰ ¯‡Lk L„w‰ ÈÙÏ ÂÈÙe»»ƒ¿≈«…∆ƒ¿»»»

חיים 13) (אורח בהגהותיו והרמ"א ג). פרק מגילה (תוספתא
הלכה כל את העתיק ה) סעיף ק"נ המלים סימן והשמיט זו,

שרק  היום למנהגנו בהתאם ההיכל" כלפי "ואחוריהם
אחוריהם. ולא ההיכל, כלפי מכוונים הוא 14)צידיהם

שנאמר:15)ההיכל. משום הבימה, על מתפלל היה ולא
מכאן  א), פסוק קל, פרק (תהילים ה' קראתיך ממעמקים
עמוד  י דף (ברכות ויתפלל גבוה במקום אדם יעמוד שאל
(ראש  התיבה" לפני "יורד רבותינו: בלשון הטעם וזהו ב).
מעל  יורד בתורה הקורא שהיה ועוד), א עמוד לב דף השנה

להתפלל. התיבה לפני לעבור הבימה

.‰˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza16Ô‰a ÔÈ‚‰B , »≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»¬ƒ»∆
ÌÈ„aÎÓe ,„B·k17ÔÈˆÈa¯Óe Ô˙B‡18ÔÈ‚‰BÂ .Ô˙B‡ »¿«¿ƒ»«¿ƒƒ»¿¬ƒ

·¯Ún·e „¯ÙÒa Ï‡¯NÈ Ïk19¯ÚL·e20ı¯‡·e »ƒ¿»≈ƒ¿»«««¬»¿ƒ¿»¿∆∆
È·v‰21˙BiLLÚ ˜ÈÏ„‰Ï22ÚÈv‰Ïe ,˙BiÒÎŒÈz·a «¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«ƒ«

˙B‡ÏˆÁÓ ÔÚ˜¯˜a23È¯Ú·e .Ì‰ÈÏÚ ·LÈÏ È„k ¿«¿»»«¿¿»¿≈≈≈¬≈∆¿»≈
ÌB„‡24.˙B‡Òk‰ ÏÚ da ÔÈ·LBÈ ¡¿ƒ»««ƒ¿

ברבים.16) תורה בהם אותם,17)שלומדים מטאטאים
הקודש  ארון לפני בזקנו מכבד היה יקר רבי בן יעקב ורבינו

קכ"ח). סימן חסידים מזלפים 18)(ספר הכיבוד אחרי
כח  דף מגילה האבק, את ולהשכיב להרביץ כדי במים אותם

שם. וברש"י ב התיכון 19)עמוד לים שמעבר הארצות
בבל 20)מערבה. ארץ ישראל,21).היא ארץ היא

פסוק  ג, פרק (ירמיה גויים צבאות צבי נחלת הכתוב: מלשון
וחפץ. חמדה - צבי ט). פסוק ח, פרק בדניאל וכן יט;
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באורים 22) כן על הכתוב: כלשון כבוד, משום מנורות,
במשנה  שנינו וכן טו), פסוק כד, פרק (ישעיה ה' כבדו

י). משנה י"א, פרק או 23)(תרומות קש, עשויים שטיחים
דקים. הנוצרים.24)קנים בארצות

.ÂÔ‰a ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ,˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈¬ƒ»∆
ÔÈ‡Â ;‰ÏË· ‰ÁÈNÂ Ïez‰Â ˜BÁN ÔB‚k ,L‡¯Œ˙el«̃…¿¿¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈

ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÔÈÏÎB‡25ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰a26,Ô‰a ¿ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿≈≈ƒ»∆
ÔÈÏiËÓ ÔÈ‡Â27ÈtÓ ‰nÁa Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡Â ;Ô‰a ¿≈¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»ƒ»∆««»ƒ¿≈

‰nÁ‰28ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ÌÈÓLb·e ««»«¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¬»ƒ
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ Ì‰È„ÈÓÏ˙Â29˜ÁcÓ Ô‰a30. ¿«¿ƒ≈∆À»ƒ∆¡…¿ƒ¿»∆ƒ…«

א).25) עמוד כח דף בהם 26)(מגילה מתקשטין אין
"מאי  א): עמוד יא דף (יומא אמרו וכן שם; רש"י כפירוש
אך  מלשון: הנאה, קבלת - נאות מתקשטות". - ניאותות

טו). פסוק לד, פרק (בראשית לכם נאות שאם 27)בזאת
להרחיב  כדי לטייל לתוכם ייכנס אל רוח קוצר לאדם יש
לקרות  או להתפלל, או אלא שם נכנסין שאין ליבו את

משנה). (כסף השמש.28)בתורה מחום למחסה להיות
"ּבי 29) המדרש בית נקרא למה ב). עמוד כח דף ֵ(מגילה

דבר. לכל הוא שביתם לפי דרבנן" "ביתא - רבנן?
ורב 30) רבינא שם: שמסופר כפי לא, מדוחק, שלא אבל

גשם  ירד רבא, מפי הלכה דבר ושואלים עומדים היו אדא
לא  הכנסת לבית נכנסנו אמרו: הכנסת. לבית ונכנסו עז
דיעה  דורש הלכה שדבר משום אלא הגשם מפני להתגונן
בהלכה  עוסקים היינו אלמלא כלומר: ומיושבת, צלולה
מפני  הכנסת לבית נכנסים היינו לא צלולה דיעה הדורשת
בבית  לאכול מותר מצוה ולצורך משנה). (כסף בלבד הגשם
א): הלכה א, פרק (פסחים בירושלמי שאמרו כמו הכנסת,
חמץ  (בדיקת בדיקה צריכין מדרשות ובתי כנסיות "בתי
חדשים", בראשי (חמץ) לשם מכניסים שכן פסח) בערב
גם  ומה החודש, בעיבור מצוה סעודת שם סועדים שהיו
התירו  ומכאן לישון. שמותר וודאי עצמו הכנסת בית לצורך
הנרות  לשמור כדי הכיפורים יום בליל הכנסת בבית לישון

מיימוניות"). ("הגהות

.ÊeÈ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BBaLÁ Ô‰a ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿∆»ƒ≈»
ÔBÈ„Ùe ‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ˙BBaLÁ∆¿∆ƒ¿»¿À»∆¿»»ƒ¿
„tÒ‰ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÈe·L¿ƒ¿«≈»∆¿≈«¿ƒƒ»∆∆»∆¿≈

ÌÈa¯ ÏL31ÈÓÎÁ ÈÏB„b „tÒ‰ ÌL ‰È‰iL ÔB‚k , ∆«ƒ¿∆ƒ¿∆»∆¿≈¿≈«¿≈
ÔÏÏ‚a ÔÈ‡·e ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏkL ,¯ÈÚ‰ d˙B‡32. »»ƒ∆»»»ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿»»

שם).31) שמת 32)(מגילה בין נפטר, בעצמו שהגדול בין
מתקבצים  שבגללו להספידו עומד והגדול ממשפחתו אחד
מתה  היום "אותו א) עמוד כה דף השנה ראש (שם; העם
מפני  לא גדול, הספד גמליאל רבן והספידה זזא בן של אימו
דין  בית קידשו שלא העם שידעו כדי אלא לכך שראוייה
כולם  שבאו הרי - מספידין" אין חודש בראש כי החודש את
(מעשה  לכך ראוי היה לא שהנפטר אף המספיד, של לכבודו

רוקח).

.ÁÔÈÁ˙Ù ÈL L¯„n‰Œ˙È·Ï B‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰È‰»»¿≈«¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿≈¿»ƒ
‡È¯ct˜ epNÚÈ ‡Ï -33‡ˆÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÒkiL È„k , …«¬∆«∆¿«¿»¿≈∆ƒ»≈¿∆«∆¿≈≈

‡l‡ Ô‰a ÒkÏ ¯eÒ‡L ,C¯c‰ ·¯˜Ï Bc‚kL Á˙ta«∆«∆¿∆¿¿»≈«∆∆∆»ƒ»≈»∆∆»
‰ÂˆÓ ¯·„Ï34. ƒ¿«ƒ¿»

(מגילה 33) ורבותינו רומית. בלשון הדרך, את המקצר שביל
אדרי  "אדמקיפנא נוטריקון: בדרך דרשוה א) עמוד כט דף

שאקי  בעוד - בהא, אכנס איעול הללו בתים של שורות ף
דרכי. ואקצר הזה הבית במוראו,34)דרך יזלזל שלא

וכל  ל) פסוק יט פרק (ויקרא תיראו ומקדשי אומר: והכתוב
(מגילה  ז"ל חכמינו שדרשו כמו הוא, מקדש מעין כנסת בית
מעט  למקדש להם ואהי הפסוק: על א) עמוד כט דף
מדרשות  ובתי כנסיות בתי אלו - טז) פסוק יא, פרק (יחזקאל

שבבבל.

.ËB‡ ˜BÈz ˙B¯˜Ï ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ CÈ¯vL ÈÓƒ∆»ƒƒ»≈¿≈«¿∆∆ƒ¿ƒ
‰ÚeÓL ¯Ó‡È B‡ ËÚÓ ‡¯˜ÈÂ ÒkÈ ,B¯·Á35Œ¯Á‡Â , ¬≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿«…«¿»¿««

.„·Ïa ÂÈˆÙÁ ÏÈ·La ÒkÈ ‡lL È„k ,B¯·Á ‡¯˜È Ck»ƒ¿»¬≈¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ¬»»ƒ¿»
‡¯˜ :˙B˜BÈz‰ ÔÓ ˜BÈ˙Ï ¯Ó‡È - Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈≈«…«¿ƒƒ«ƒ¿»
Œ˙È·a ËÚÓ ‰‰LÈ B‡ ;B· ‡¯B˜ ‰z‡L ˜eÒt‰ ÈÏƒ«»∆«»≈ƒ¿∆¿«¿≈

‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ˙Òk‰36È˜ÒÚÓ ÌL ‰·ÈLÈ‰L , «¿∆∆¿««»≈≈∆«¿ƒ»»≈ƒ¿≈
.'B‚Â "E˙È· È·LBÈ È¯L‡" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ∆∆¡««¿≈¿≈≈∆¿

הלכה.35) ב).36)דבר עמוד כח דף (מגילה

.È˙‡ˆÏ BÏ ¯zÓ ,˙B¯˜Ï B‡ Ïlt˙‰Ï ÒÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿À»»≈
C¯c‰ ˙‡ ·¯˜Ï È„k Bc‚kL Á˙ta37Ì„‡Ï ¯zÓe . «∆«∆¿∆¿¿≈¿»≈∆«»∆À»¿»»

B˙cÙ‡·e BÏÚÓa ,BÏ˜Óa ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ38 ƒ»≈¿≈«¿∆∆¿«¿¿ƒ¿»«¬À¿»
ÂÈÏ‚¯ ÏÚL ˜·‡·e39˜¯È ,˜¯Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»∆««¿»¿ƒ»»»ƒ»…»…

˙Òk‰Œ˙È·a40. ¿≈«¿∆∆

פרק 37) (יחזקאל הפסוק על וסמכוהו א) עמוד כט דף (שם,
דרך  הבא במועדים ה' לפני הארץ עם ובבוא ט): פסוק מו,
שנכנס  ודווקא הנגב. שער דרך יצא להשתחוות צפון שער
מתחילה  אם אבל קפנדריא; לעשותו מנת על שלא מתחילה
הקריאה  או התפילה אין קפנדריא לעשותו כדי נכנס
מותר  לחבירו לקרוא שכדי פי על ואף בזה, מועילות
בהלכה  כמבואר מעט בו שיקרא בתנאי הכנסת לבית להיכנס
הסיבה  וזוהי מועיל. זה אין קפנדריא לעשותו אבל ט',
ח' הלכה אחרי סמכה ולא זו, הלכה לכתוב רבינו שאיחר
שאין  לומר: בזה כיוון כי - מקומה שם שלכאורה פי על אף
מנת  על מתחילה הכנסת לבית להיכנס מועיל היתר שום

שמח). (אור קפנדריא ה 38)לעשותו פרק לעיל מפורש
ה. כביתו:39)הלכה הכנסת בית א). עמוד סג דף (ברכות

אף  - מקפנדריא חוץ אלה בכל מקפיד אדם אין ביתו מה
כן. הכנסת כמבואר 40)בית ברגליו, שישפשפנו ובלבד

גמי  שם שיהיה או ה), הלכה ג, (פרק ברכות בירושלמי
סימן  חיים אורח ערוך (שולחן בתוכו נראה הרוק שאין
בירושלמי  שאמרו כמו אסור, - נראה הרוק אם אבל קנא),

עינו". בבבת כרוקק הכנסת בבית "הרוקק שם:

.‡ÈÔ˙M„˜a - e·¯ÁL ˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¿ƒ¿À»»
- "ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ È˙BnL‰Â" :¯Ó‡pL ,˙B„ÓBÚ Ô‰≈¿∆∆¡««¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ Ô˙M„˜a ,ÔÈÓÓBL Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡41. ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿À»»≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ‚‰B Ck ,Ô·eMÈa „B·k Ô‰a ÔÈ‚‰BpL ÌLÎe¿≈∆¬ƒ»∆»¿ƒ»»¬ƒ»∆
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Ô˙B‡ ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L ,ıea¯Â „eakÓ ıeÁ ,Ìa¯Áa¿À¿»»ƒƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»
ÔÈLÏBz - ÌÈ·NÚ Ô‰· eÏÚ .Ô˙B‡ ÔÈˆÈa¯Ó ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»»»∆¬»ƒ¿ƒ

ÔÓB˜Óa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ì˙B‡42Ô˙B‡ e‡¯iL È„k , »«ƒƒ»ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»
ÌÁe¯ ¯BÚ˙Â ÌÚ‰43.Ìe·ÈÂ »»¿≈»¿ƒ¿

ואת 41) הכתוב: אמר לא כי ג) משנה ג, פרק (מגילה
לומר  ל"קדושה" "שממה" הקדים אלא - אשומם מקדשיכם
(מפירוש  עומד הוא בקדושתו - ששמם פי על אף לך:

שם). טוב", יום ב).42)ה"תוספות עמוד כח דף (מגילה
(שם).43) נפש עגמת מחמת

.·ÈBÓB˜Óa ¯Á‡ ˙B·Ï È„k ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡≈¿ƒ≈«¿∆∆¿≈ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÈ¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ¯Á‡ ÔÈBa Ï·‡ ;¯Á‡ ÌB˜Óa B‡¿»«≈¬»ƒ«≈¿««»¿ƒ

e·È ‡ÏÂ Ò‡ Ì‰Ï Ú¯‡È ‡nL ;‰Ê ˙‡44Ï˙k elÙ‡ . ∆∆∆»∆¡«»∆…∆¿…ƒ¿¬ƒ…∆
¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ,ÔLi‰ „ˆa L„Á‰ ‰Ba ,epnÓ „Á‡∆»ƒ∆∆∆»»¿««»»¿««»≈

.ÔLi‰«»»

ב).44) עמוד ג דף בתרא (בבא

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45,ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿¿»
ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á Ì‡ Ï·‡ ;ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eË ‡lL B‡∆…»¿»»ƒ…¬»ƒ»¿¿»
ÔÈÏÈÁ˙Óe ,„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯˙BÒ - ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eËpL B‡∆»¿»»ƒ…¿ƒƒ»«¿ƒƒ

‰¯‰Óa ˙B·Ï46‰ÚM‰ ˜Á„z ‡nL ,‰ÏÈl·e ÌBia ƒ¿ƒ¿≈»«««¿»∆»ƒ¿««»»
.·¯Á ¯‡MÈÂ¿ƒ»≈»≈

שבונים.45) טרם סותרים ראה 46)שאין אשי "רב (שם)
והכניס  סתרו מחסיא) (מתא שבעירו הכנסת בבית בקיעים
והחמה  והואיל בבניינו, יתעצל שמא מחשש - שם מיטתו
שגמר  עד הוציאה ולא - בבניינו יזדרז יצערוהו והגשמים

המרזבים". לרבות הבניין כל

.„È˙Òk‰Œ˙Èa ˙BNÚÏ ¯zÓ47L¯„n‰Œ˙Èa48Ï·‡ ; À»«¬≈«¿∆∆≈«ƒ¿»¬»
˙M„wL ;˙Òk‰Œ˙Èa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»»«¬≈«¿∆∆∆¿À«
ÔÈÏÚÓe ,˙Òk‰Œ˙Èa ˙M„˜ ÏÚ ‰¯˙È L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿≈»«¿À«≈«¿∆∆«¬ƒ

ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa49Œ˙Èa e¯ÎnL ¯ÈÚ‰ Èa ÔÎÂ . «…∆¿…ƒƒ¿≈¿≈»ƒ∆»¿≈
‰·z ÂÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ ,˙Òk‰50- ‰·z e¯ÎÓ ; «¿∆∆≈»∆ƒ«¿»»≈»»¿≈»
˙BÁtËÓ ‰ÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ51Œ¯ÙÒÏ ˜È˙ B‡ ≈»∆ƒ«¿»∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆

ÂÈÓ„a ÌÈÁ˜BÏ - ˜È˙ B‡ ˙BÁtËÓ e¯ÎÓ ;‰¯Bz»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
ÌÈLnÁ52Œ¯ÙÒ ÂÈÓ„a ÔÈÁ˜BÏ - ÔÈLnÁ e¯ÎÓ ; À»ƒ»¿À»ƒ¿ƒ¿»»≈∆

‰¯BzŒ¯ÙÒ e¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz53ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ , »¬»ƒ»¿≈∆»≈¿ƒ
¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡l‡ ÂÈÓ„a54ÔÈ‡L ,‰M„˜ ÌL ¿»»∆»≈∆»«≈∆≈»¿À»

‰È¯˙BÓa ÔÎÂ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„wÓ ‰ÏÚÓÏ55. ¿«¿»ƒ¿À«≈∆»¿≈¿»∆»

בלבד.47) לתפילה תורה 48)המיוחד ללימוד המיוחד
א). עמוד כז דף (מגילה (מובאת 49)ברבים תוספתא,

המשכן  את משה ויקם א): עמוד כו דף למגילה ברש"י
גדול  שהיה ומשה עשהו, בצלאל יח) פסוק מ, פרק (שמות
שנאמר  - מורידין ואין בקודש, שמעלין מכאן - הקימו ממנו
סייעוהו  ולא וגו' קרשיו את וישם אדניו את ויתן (שם):
מורידין  שאין מפני ואדניו, קרשיו בהקמת הכהנים אחיו

א). עמוד צט דף ג).50)(מנחות (הלכה לעיל מבואר
אחד 52)מעילים.51) חומש בהם שכתוב קלף גליונות

ספר  כקדושת חמורה קדושתם ואין תורה, חומשי מחמשת

בו. כתובים תורה חומשי חמישה שכל תנאי 53)תורה על
(פרק  תורה ספר הלכות לקמן ראה תורה, ספר מכירת היתר

ב). הלכה א).54)י, עמוד כו דף גירסת 55)(מגילה
שאצלנו. כפי אחרים: ובדפוסים "במותריהם" - רומי דפוס
יקנו  אל תורה, ספר הדמים ממקצת וקנו חומשים מכרו אם

(שם). פחותה שקדושתו דבר הכסף ממותר

.ÂËB‡ L¯„n‰Œ˙Èa ˙B·Ï ˙BÚÓ ÌÚ‰ e·b Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»»ƒ¿≈«ƒ¿»
B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z ˙B˜Ï B‡ ,˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ
ÔÈpLÓ ÔÈ‡ - e·bM ‰Ó Ïk ˙BpLÏ eˆ¯Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»¿«»«∆»≈¿«ƒ

‰pnÓ ‰¯eÓÁ ‰M„˜Ï ‰l˜ ‰M„wÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»ƒ¿À»«»ƒ¿À»¬»ƒ∆»
¯˙Bn‰ ÔÈpLÓ - e¯È˙B‰Â e·bM ‰Ó eNÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆»¿ƒ¿«ƒ«»

eˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ57˙Òk‰Œ˙Èa ÈÏk ÏÎÂ .58Œ˙È·k - ¿»«∆ƒ¿¿»¿≈≈«¿∆∆¿≈
˙Î¯t .˙Òk‰59ÌÈ¯Ùq‰ Ba ÌÈÁÈpnL ÔB¯‡‰ ÏÚL «¿∆∆»…∆∆«»»∆«ƒƒ«¿»ƒ

Ì‰ÈÏÚ e˙‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓk -60Ô‰ È¯‰ , ¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿¬≈∆¬≈≈
È‡z‰ ÈÙk61. ¿ƒ«¿«

במעות 56) קדושה שיש מפני ולא א) עמוד כז דף (מגילה
מחמת  אלא קדושה; לשימוש באו לא עדיין שהרי הללו,
הזאת  הנתינה ידי על הכנסת בית לבנות הציבור שנדר נדר
שבקדושה. לדבר נדר נודר כל כדין לקיימו, עליו מוטל -
מצוה  לצורך הללו המעות את להוציא רצו אם ואמנם
הרשות  אחר, הכנסת בית להקים נדרם את ויקיימו אחרת,
חיים  לאורח (ט"ז המעות בגוף קדושה שום אין כי בידם,

ב). קטן סעיף קנג שקיבלו 57)סימן מה קיימו שהרי
קדושה. כל בהם אין כשלעצמן והמעות כגון 58)עליהם,

בזה  וכיוצא התורה לקריאת עליה שעולים הבימה
ספר  הלכות לקמן וראה א). הלכה ג, פרק מגילה (ירושלמי

ד. הלכה י, פרק מפני 59)תורה ב) עמוד כו דף (מגילה
קדושתה  לפיכך תורה, ספר תחת אותה פורסים שלפעמים

הספרים. מעילי לספר 60)כקדושת כשייחדום מתחילה
חול. תשמישי בהם להשתמש מותרים שיהו התנו תורה

ג,61) פרק מגילה (ירושלמי כרצונם בהם להשתמש ומותר
א). הלכה

.ÊË?˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ ¯znL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆À»ƒ¿…≈«¿∆∆
ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙È·a62ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ eNÚ ‡lL , ¿≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆…»∆»«

,Ba Ïlt˙‰Ï Ì‰Ï ‰È‰iL ,Ìc·Ï ¯Ùk‰ Èa ˙Úc««¿≈«¿»¿«»∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¿«≈
ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÔÈ¯zÓ ,B¯ÎÓÏ ÌlÎ eˆ¯ Ì‡L∆ƒ»À»¿»¿À»ƒ¬»≈«¿∆∆∆

ÔÈk¯k63,‰NÚ ÌÏBÚ‰ ÈL‡ Ïk ˙Úc ÏÚÂ ÏÈ‡B‰ - ¿«ƒƒ¿«««»«¿≈»»«¬»
ÏL ‰NÚ ,‰È„n‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk Ba Ïlt˙ÈÂ ‡B·iL∆»¿ƒ¿«≈»«»∆«¿ƒ»«¬»∆

ÌÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯NÈ Ïk64. »ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»

שם.62) לבוא רגילים אחרים ממקומות אנשים שאין
כ,63) פרק (שמואלֿב בישראל" ואם "עיר גדולה, עיר

רב. כרך יונתן: מתרגם יט) עמוד 64)פסוק כו דף (מגילה
זה, כנסת בית של המיוחדים הבעלים הכרך בני שאין א)
אנשים  סייעו שלא בידוע ואפילו הם, בעליו ישראל כל כי
דעת  ועל הואיל זאת בכל בניינו, בהוצאות לעיר מחוץ
קדושתו  הרי בו שיבואו נעשה העולם אנשי כל מתפללי
דף  למגילה (תוספות למכרו העיר לאנשי רשות ואין חמורה,

שם). והרא"ש א, עמוד כו
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.ÊÈB‡ Ô‰lL ˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ eˆ¯L ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»∆»ƒ¿…≈«¿∆∆∆»∆
ÂÈÓ„a ˙B˜Ï B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa ÂÈÓ„a ˙B·Ïƒ¿¿»»≈«¿∆∆«≈ƒ¿¿»»
Á˜Bl‰ ÏÚ ˙B˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ‰·z≈»≈∆»¿ƒƒ¿«¿««≈«
‡e‰Â ,È˜Ò¯· ‡ÏÂ ,ıÁ¯Ó ‡Ï ,B˙B‡ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬…∆¿»¿…À¿¿ƒ¿
,‰ÏÈ·h‰ ˙Èa ‡ÏÂ ,˙B¯BÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈ„aÚnL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ∆»¿…≈«¿ƒ»

ÌÈn‰ ˙Èa ‡ÏÂ65È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡Â ;66¯ÈÚ‰ ¿…≈«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ
¯ÈÚ‰ ÈL‡ „ÓÚÓa67Á˜Bl‰ ‡‰iL ,‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa ¿«¬««¿≈»ƒƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«≈«

¯zÓ - el‡ Ïk Ba ˙BNÚÏ ¯zÓ68. À»«¬»≈À»

אף 65) כי ב), עמוד כו דף (מגילה רגליים למי או לכביסה;
אין  - הדמים על וחלה פקעה הכנסת בית שקדושת פי על
הימיםֿב  (דברי הכתוב דברי לזה רמז כך. כל בו מזלזלים
מלך  דוד בבית לי אשה תשב לא אמר כי יא): פסוק ח פרק
כבר  והרי - ה' ארון אליהם באה אשר המה קודש כי ישראל
זאת  ובכל הקדשים, קודש לבית והוכנס הארון משם עלה
הקודמת  הבית קדושת מחמת שם לשבת שלמה נתנה לא

שמח). דעת 66)(אור על בצרכיה העוסקים העיר נכבדי
נידון 67)הציבור. זה הרי - המכירה את פירסמו אם

חיים  אורח (רמ"א בה נכחו שלא אף העיר, אנשי כמעמד
ז). סעיף קנ"ג וכגירסת 68)סימן א) עמוד כו דף (מגילה

במעמד  העיר טובי שבעה מכרו אבל שם: בגמרא רבינו
פירי  ביה ולמשטח שיכרא ביה למשתי אפילו העיר אנשי
פירות  שטיחת לדמות שאין וסובר: חולק והראב"ד מותר.
אין  ולדבריו ביותר, מגונים שהם הללו הדברים לארבעת
(טורי  שהוא מכירה מעמד בכל אלו לדברים בו להשתמש

הראב"ד). השגת בכוונת אבן,

.ÁÈ¯ÈÚ‰ È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ69ÈL‡ „ÓÚÓa ¿≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¬««¿≈
.ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ eÈ‰iL ÌÈÓc‰ ¯˙BÓ ÏÚ ¯ÈÚ‰»ƒ«««»ƒ∆ƒ¿Àƒ¬≈≈Àƒ
B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa Ô‰Ó ÔÈB·e ÌÈÓc‰ ÔÈÁ˜BlLÎe¿∆¿ƒ«»ƒƒ≈∆≈«¿∆∆«≈
B‡ ÔÈLnÁ B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z Ì‰Ó e˜iL∆ƒ¿≈∆≈»ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ
eNÚÈÂ ,e˙‰L BÓk ÔÈlÁ ‡‰È ¯‡M‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«¿»¿≈Àƒ¿∆ƒ¿¿«¬

eˆ¯iM ‰Ó Ô‰·70. »∆«∆ƒ¿

רבינו.69) בדברי בסמוך מתבאר הכנסת. בית מכירת בשעת
א).70) עמוד כז דף (מגילה חול תשמישי אפילו

.ËÈ¯ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ71Ìa¯ B‡ ¿≈ƒƒ¿¬≈∆»«¿≈»ƒÀ»
„Á‡ Ì„‡72¯ÎBÓ ‡e‰Â ,ÈeNÚ ‰NÚM ‰Ó Ïk - »»∆»»«∆»»»¿≈

‰Ó ÈÙk ‰˙ÈÂ ,‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk Bc·Ï Ô˙BÂ¿≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿ƒ«
‰‡¯iM73. ∆ƒ¿∆

המער"ק).71) (כדעת גדול כרך יהיה 72)אפילו שהוא
שירצה. מה בו ויעשה הכנסת בית עסקי על המפקח

(מגילה 73) בבבלי וכן ב) הלכה ג, (פרק מגילה ירושלמי
מחסיא' 'מתא של הכנסת בית אשי רב "אמר א) עמוד כו דף
שנתנו  כיוון להתפלל, אליו באים העולם שמכל פי על אף
הרשות  - כרצוני בו שאעשה דעתי, על לבניינו  הכסף את

ארצה". אם למכרו בידי

.ÎÔÈ˙B Ck ,˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ Ì‰Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»»∆ƒ¿…≈«¿∆∆»¿ƒ
‰È‰ ¯eavÏ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï el‡L ;‰zÓa B˙B‡¿«»»∆ƒ…»»»∆«ƒ¬»»

e‰e˙ ‡Ï ,BÊ ‰zÓa74B˙B‡ ÔÈ¯ÈkNÓ ‡Ï Ï·‡ . ¿«»»…¿»¬»…«¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ‡ÏÂ75˙BiÒÎŒÈza ÔÈ¯˙BqLk ÔÎÂ . ¿…¿«¿¿ƒ¿≈¿∆¿ƒ»≈¿≈ƒ
‰zÓa ˙˙ÏÂ ÛÈÏÁ‰Ïe ¯kÓÏ ÔÈ¯zÓ ,Ô˙B·Ïƒ¿»À»ƒƒ¿…¿«¬ƒ¿»≈¿«»»
,¯eÒ‡ Ô˙BÂÏ‰Ï Ï·‡ ;Ô‰lL ¯ÙÚ‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·l‰«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆»»∆»∆¬»¿«¿»»

‰ÏBÚ ‰M„w‰ ÔÈ‡L76,‰È‰· B‡ ,ÌÈÓ„a ‡l‡ Ô‰Ó ∆≈«¿À»»≈∆∆»¿»ƒ«¬»»
.ÌÈÓ„Î ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ

ב).74) עמוד כו דף (מגילה כמכירה היא (שם)75)והרי
לצרכיו  הלוקח בו ישתמש איך בקדושתו, שנשאר שמאחר
פקעה  שאז גמורה במכירה כן שאין מה החילוניים?
בדרך  ודווקא דמיו. על וחלה הכנסת מבית הקדושה
לקרוא  תורה ספר להשאיל אבל מקדושתו, אותו שמורידים
סימן  חיים אורח (רמ"א מותר - ליחיד רבים משל אפילו בה

יא). סעיף שם).76)קנג (מגילה מסתלקת

.‡Î¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯77ÔÈÏÏt˙Ó ÌÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»∆ƒ««ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ
˙BiÚza Ba78˙B„ÓÚn·e79ÔÈ‡Â ·¯ ıeaw‰L ÈtÓ , ««¬ƒ««¬»ƒ¿≈∆«ƒ«¿≈

ÈtÓ ,‰M„˜ Ba ÔÈ‡ - Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎÓ ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ¿ƒƒ»≈¿À»ƒ¿≈
‰lÙ˙Ï Úa˜ ‡ÏÂ È‡¯Ú ‡e‰L80˙B¯ˆÁÂ ÌÈza ÔÎÂ . ∆¬«¿…ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬≈

,‰M„˜ Ì‰a ÔÈ‡ - ‰lÙ˙Ï Ì‰a ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰L∆»»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈»∆¿À»
È‡¯Ú ‡l‡ ,„·Ïa ‰lÙ˙Ï Ì˙B‡ eÚ·˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆»¬«

.B˙Èa CB˙a Ïlt˙nL Ì„‡k ,Ì‰a ÌÈÏÏt˙Óƒ¿«¿ƒ»∆¿»»∆ƒ¿«≈¿≈

ופנוייה.77) רחבה עירונית פרק 78)כיכר (תענית ציבור
א). משנה ישראל)79)ב, (בארץ לעריהם ישראל כל

השולחים  לשבוע, מעמד מעמדות, וארבעה לעשרים נחלקו
בירושלים, תמיד קרבן על לעמוד הממונים שליחיהם את
אותו  של שבוע וכשהגיע מעמד", "אנשי הנקראים: והם
בקביעות  בירושלים הנמצאים המעמד אנשי היו מעמד,
היו  מירושלים והרחוקים קרבנם. על לעמוד למקדש נכנסים
קרבן  על ומתפללים שבעריהם הכנסת לבתי מתכנסים
נקרא: ולבקשה לתפילה זו ועמידתם ברצון שיתקבל אחיהם
וייתכן  ה). הלכה ו, פרק המקדש כלי (הלכות "מעמד"
שלא  מתוך אלא עיר, של ברחובה היה שלהם הכנסת שבית
קדושה, בו אין שנה לחצי אחת פעם אלא שם מתכנסים היו
עמוד  כו דף למגילה (רש"י קבוע תפילה בית היה לא כי

א). משנה ד, פרק (תענית במשנה וראה (מגילה 80)א).
א). עמוד כו דף

ה'תשע"ח  כסלו כ"א ש"ק יום

ׁשנים־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¥¨¨
לקורא 1) מותר אם תיקנה; מי ובשבת בחול התורה קריאת

את  המתרגם המתורגמן יתנהג איך לעניין, מעניין לדלג
לקרוא  העולים סדר ודינו; בנביא המפטיר התורה; קריאת
הגולל  הכנסת; בבית בחומשים לקרוא מותר אם בתורה;

יתנהג. איך תורה ספר

.‡ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓ∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ
È„k ,˙È¯ÁLa ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ˙aLa ÌÈa¯a ‰¯Bza«»»«ƒ¿«»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«¬ƒ¿≈

‰¯Bz ˙ÚÈÓL ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰LÏL e‰LÈ ‡lL2‡¯ÊÚÂ . ∆…ƒ¿¿»»ƒ¿…¿ƒ«»¿∆¿»
È·LBÈ ÌeMÓ ,˙aL ÏÎa ‰ÁÓa Ôk ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôwzƒ≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿»¿»«»ƒ¿≈

˙B¯˜3ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôw˙ ‡e‰ Ì‚Â . ¿»¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ
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Ì„‡ŒÈ· ‰LÏL4‰¯NÚÓ ˙BÁt e‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»¿≈»»¿…ƒ¿¿»≈¬»»
ÌÈ˜eÒÙ5. ¿ƒ

ולא 2) במדבר ימים שלשת וילכו שנאמר: פב. בבאֿקמא
מים  אין אמרו: רשומות "דורשי כב) טו, (שמות מים מצאו
נלאו. - תורה בלא ימים שלשת שהלכו כיון תורה... אלא
בשבת, קוראים שיהו להם ותיקנו שביניהם נביאים עמדו
שלישי  ומפסיקים בשני וקוראים בשבת באחד ומפסקים
בלא  ימים שלשה ילינו שלא כדי בחמישי... וקוראים ורביעי
בלי  ההוא הדור נביאי עשו לא שודאי רבינו, וסובר תורה".
דורו  נביאי וכל הנביאים, גדול שהוא רבינו משה הסכמת
רבינו  למשה זו תקנה לייחס ראוי לפיכך הם, דינו בית חברי
נאמר  ה"א) פ"ד, (מגילה בירושלמי אולם (כסףֿמשנה).

" ‰˙˜ÔÈבפירוש: ‰˘Ó בתורה קוראים שיהו ישראל את
מועדי  את משה וידבר שנאמר: טובים... ובימים בשבתות
וקבעו  ה"א). (פ"י, סופרים במסכת וכן ישראל". בני אל ה'
ורצון  רחמים ימי שהם משום וחמישי, בשני לקרוא
ה"ה  (פ"ט, לעיל וראה פב.). לבבאֿקמא ('תוספות'

יא). אות חול 3)בביאורנו ימות כל חנויות יושבי שם.
בגללם  תיקנו וחמישי, בשני קוראים ואין בסחורה עוסקים
- קרנות פירש: וב'ערוך' שם). (רש"י בשבת יתירה קריאה
 ֿ לבית לבוא רגילים שאינם אנשים - קרנות יושבי זויות,
שיחה  בדברי ועוסקים העיר בקרנות יושבים אלא המדרש
מתורגם: יג) סט, (תהלים שער יושבי בי ישיחו ובטילה.

קרנתא. בית תרעא יתבי עלי לא 4)ימללון רבינו משה כי
או  יותר ולא פסוקים שלשה אחד אדם שיקרא אלא תיקן

שם). (בבאֿקמא, פסוקים שלשה אנשים כנגד 5)שלשה
ובכת"י  כא:). (מגילה מסיני למשה שנאמרו הדברות עשרת

פיסוקים. הנוסח: התימנים,

.·:¯eaˆa ‰¯Bza Ì‰a ÔÈ¯BwL ÌÈÓi‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆ƒ»∆«»¿ƒ
,˙BiÚz·e ,ÌÈL„ÁŒÈL‡¯·e ,ÌÈ„ÚBn·e ,˙B˙aMa««»«¬ƒ¿»≈√»ƒ««¬ƒ
Úe·L ÏÎaL ÈLÈÓÁÂ ÈL·e ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e«¬À»¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆¿»»«
˙B˙aLa ‡l‡ ,ÌÈ‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡Â .Úe·LÂ¿»«¿≈«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«»

ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ6·‡a ‰ÚL˙Â7.„·Ïa ¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»

להכביד 6) וקשה מלאכה ימי הם החול ימי כי שם. מגילה,
אין  במנחה בשבת וכן בקריאה. הרבה להאריך הציבור על
היום  כל שהרי לחשכה סמוך שכבר מפני מפטירים, אנו
שם). רש"י, (מפירוש לדרוש היו רגילים המנחה לפני

הנוסח: התימנים, ‰ÌÈ¯ÂÙÈÎובכת"י ÌÂÈ·Â,באב ובתשעה
כס"מ. הי"ח).7)וראה (פי"ג, לקמן וראה ע"ב). לא, (שם

אבל  - במלאכה מותר הדין שמצד אע"פ באב בתשעה וגם
ואמרו  היום, חצות עד מלאכה בו לעשות לא נהגו כבר
רואה  אינו באב בתשעה מלאכה העושה "כל ל:): (תענית
הכבדה  ללא בו להפטיר אפשר לפיכך - לעולם ברכה סימן

הציבור. על

.‚‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ¯eaˆa ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡8ÌÈL‡ ≈ƒ«»¿ƒ¿»≈¬»»¬»ƒ
ÌÈÏB„b9ÔÈ¯BÁŒÈa ,10‰¯NÚÓ ˙BÁt ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»≈¬»»
ÌÈ˜eÒÙ11ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ '¯a„ÈÂ' ;12eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿ƒ«¿«≈∆ƒ«ƒ¿»¿…ƒ¿

ÌÈL‡ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ¯Bw‰13ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â . «ƒ»ƒ¿»¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa14ÔÈ¯iLÓ ÔÈ‡Â , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa15‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿…ƒ¿»«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt16. »ƒ¿»¿ƒ

לעיל 8) כמבואר מעשרה, פחות שבקדושה דבר אין כי
ה"ד). עשרה 9)(פ"ח, משלש פחותים שהם לקטנים פרט

ברבי 10)שנה. מעשה אמרו: וכן כנענים, לעבדים פרט
עבדו  שחרר עשרה, מצא ולא הכנסת לבית שנכנס אליעזר

מז:). (ברכות לעשרה ע"ב:11)והשלימו כא, מגילה
בפורים  לבד בסיני". למשה שנאמרו הדברות עשרת "כנגד
יז, (שמות עמלך" "ויבא מן פסוקים: תשעה רק שקוראים
הסמ"ג). בשם מיימוניות' ('הגהות הפרשה סוף עד ח)

עשרה 12) למנין מצטרף לאמור" משה אל ה' "וידבר
רש"י  (מלשון כלום ממנו ללמוד שאין אע"פ פסוקים,

כא:). (שם).13)מגילה וישראלים לוים כהנים כנגד
אינו 14) חדשה, לפרשה והגיע בתורה הקורא ע"א: כב, שם

משום  גזירה פסוקים, שלשה ממנה שיקרא עד בה פוסק
הקוד  הפרשה בקריאת נכחו שלא יפסיק הנכנסים, ואם מת,

זה  קרא שלא יחשבו הראשונים הפסוקים שני בסוף הקורא
משלשה  פחות קוראים אין והרי בלבד, פסוקים שני אלא

יפסיק 15)פסוקים. אל פרשה, לסוף והגיע שקרא מי
גזירה  הפרשה, של האחרונים הפסוקים שני לפני קריאתו
לא  אחריו שהעולה שיסברו הכנסת, מבית היוצאים משום

(שם). בלבד האחרונים פסוקים שני אלא שם 16)יקרא
שלמה, פרשה ואפילו וכתובים. נביאים תורה כנגד ע"א. כד,
(במדבר  השבת וביום כגון: פסוקים, שני אלא בה אין אם

עצמה. בפני קוראה אינו טֿי), כח,

.„- ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ e‡¯wL ‰LÏLÔÈ‡¯B˜ ÌÈL ¿»∆»¿¬»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
‡¯Bw‰ ‰È‰L ÔÈ·e ;‰Úa¯‡ „Á‡Â ,‰LÏL ‰LÏL¿»¿»¿∆»«¿»»≈∆»»«≈
‰Ê È¯‰ ,ÈÚˆÓ‡ B‡ ÔB¯Á‡ B‡ ÔBL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«¬∆¿»ƒ¬≈∆

ÁaLÓ17. ¿À»

ארבעה 17) יקרא האחרון דוקא לומר מקפידים אנו אין
אחד  כל אלא מורידין", ואין בקודש "מעלין משום פסוקים

כא:). (שם, לקרותם בידו הרשות מהם

.‰‰¯BzŒ¯ÙÒ Á˙Bt ÔÈ¯Bw‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ«ƒ≈«≈∆»
:¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,B· ‡¯B˜ ‡e‰L ÌB˜nÏ ËÈaÓe«ƒ«»∆≈¿««»≈

eÎ¯a"18ÈÈ Ce¯a" :ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ »¿∆¿»«¿…»¿»»»ƒ»¿»
"„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰19‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , «¿…»¿»»∆¿≈¿»≈»«»

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea ¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»¬∆»«»ƒ»»«ƒ
"‰¯Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â20, ¿»«»∆»»«»¿»≈«»

ÌÈÏLiL „Ú ‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â .'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»ƒ»≈¿««»≈«∆«¿ƒ
C¯·Óe ¯Ùq‰ ÏÏB‚Â ,˙B¯˜Ï21ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" : ƒ¿¿≈«≈∆¿»≈»«»¿»

B˙¯Bz eÏ Ô˙ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡22˙¯Bz ¡…≈∆∆»»¬∆»«»»«
˙Ó‡23ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ,24,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eÎB˙a ¡∆¿«≈»»«¿≈»«»¿»

"‰¯Bz‰ Ô˙B25. ≈«»

עם 18) אלא שיברך, טרם הספר את לגלול חייב ואינו
ה"ז) פ"ג, (מגילה ובירושלמי לב.). (שם מברך הוא פתיחתו
את  עזרא ויברך העם כל עמדו וכפתחו הפסוק: על סמכוה
פתיחתו. אחר מיד שבירך משמע: - הֿו) ח, (נחמיה וגו' ה'

את 19) לכלול כדי וגו' המבורך ה' ברוך ואומר: וחוזר
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אל  לעולם מט:): (ברכות שאמרו כמו המברכים, בין עצמו
פירשו  שלא ואףֿעלֿפי הכלל. מן עצמו את אדם יוציא
('מעשה  ה"ב) (פ"ה, ברכות הל' לקמן דבריו על סמך רבינו,

לפניה 20)רוקח'). התורה לברכת "מנין ע"א: כא, ברכות
לאלהינו". גודל הבו אקרא ה' שם כי שנאמר: - התורה? מן
אמן  אחרי ענו ואתם תחלה, אברך אני לישראל: משה אמר
ה"יד) (פ"ז, לעיל ביארנו וכבר שם). רש"י פירוש (ע"פ
ברכות, מאה למניין לו עולה הציבור של אמן שעניית
שישמעו  כדי בקול אלו ברכות לברך לקורא ראוי ולפיכך

מיימוניות'). ('הגהות אחריו ויענו מברך 21)העם ואינו
כתובות  התורה "ברכות העם יאמרו שלא כדי שיגלול קודם
כה  בין שהרי - בגלילתו הציבור טורח שאין ומכיון בספר".
לפני  שיגלול תיקנו - לעולה עולה בין גוללו הוא וכה
הציבור, טורח משום גולל אינו ראשונה בברכה אבל ברכתו,
(כסףֿמשנה). ה"ח פי"ג, סופרים במס' מבואר רבינו וכדברי

איננה.22) זו תיבה התימנים, התורה 23)בכת"י היא
(קהלת 24)שבכתב. בה שכתוב שבעלֿפה התורה היא

וכמשמרות חכמים... דברי יא): סי'ÌÈÚÂËיב, או"ח ('טור'
"קלֿוחומר 25)קלט). לאחריה? התורה לברכת ומנין

הבא, עולם חיי על - מברכים שעה חיי על המזון: מברכת
מח:). (ברכות כלֿשכן" לא

.Â„Ú ‰¯Bza ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bza ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈«»««ƒ¿«»«
'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL26elÙ‡ ,‰ÚËÂ ‡¯˜ .¯eav‰ ÈtÓ ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ»»¿»»¬ƒ

‰p‡¯˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ec˜„a¿ƒ¿«««¬ƒƒ«∆ƒ¿»∆»
˜ec˜„a27.‰¯Bza ÌÈL e‡¯˜È ‡ÏÂ28„Á‡‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿¿…ƒ¿¿¿«ƒ«»∆»»∆»

ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÂÈzÁz ¯Á‡ „ÓÚÈ - ˜zzLÂ ‡¯˜ .Bc·Ï¿«»»¿ƒ¿«≈«¬…«≈«¿»¿«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÈÁ˙‰L ÌB˜nÓ29C¯·Óe ,˜zzLpL ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈
ÛBqa30. «

ישמעו 26) אז רק כי התורה, ברכת של אמן ע"ב. לט, סוטה
הקורא. קריאת ה"א:27)את פ"ד, מגילה ירושלמי

מחזירים  (בתרגום) טעה מעכב, התרגום אין שאמרו "אע"פ
כלֿשכן  לא עצמה בתורה - כך בתרגום ואם אותו".
האומר  "כל צט.): (סנהדרין אמרו וכן מיימוניות'). ('הגהות
(חסרות  זה מדקדוק חוץ השמים מן כולה התורה כל
בזה  ה' דבר כי בכלל הוא הרי - שם) רש"י כפירוש ויתרות,

לא). טו, "אין 28)(במדבר הוא: כלל כי ע"ב. כא, מגילה
המנהג  ומכאן כז.). השנה (ראש כאחד" נשמעים קולות שני
כדי  בלחש, אלא המקריא עם קורא אינו לתורה שהעולה
המקריא  מפי הקריאה בשמיעת לציבור להפריע שלא

הראשון,29)(כסףֿמשנה). שפסק ממקום מתחיל ואינו
לאחריהם; נתברכו לא הראשונים שהפסוקים נמצא שא"כ
אומר  והכתוב לאחריהם, בירך ולא נשתתק הראשון שהרי
תמימה  כולה שתהא - תמימה ה' תורת ח): יט, (תהלים

ה"ג). פ"ה, ברכות (ירושלמי מברך 30)בברכותיה ואינו
בירך  שהראשון ואע"פ הראשון, בירך שכבר לפניה,
על  הקפידא שאין כלום, בכך אין בסופה, והשני בתחלתה
לפניהם  שיתברכו הפסוקים על אלא שיברכו העולים
שראשון  אלא תיקנו לא שמתחילה תדע: ולאחריהם.
והאמצעיים  לאחריה, מברך והאחרון לפניה מברך לקרואים
שכולם  החכמים תיקנו גזירה משום אלא כלום: בירכו לא

זה  כגון מצוי, שאינו ובדבר כא:). מגילה (ראה יברכו,
(תשובות  בו גזרו לא - שכיח בלתי מקרה שהוא שנשתתק

מ"ז). סימן פריימן הוצאת הרמב"ם

.Ê˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bz· ‡¯Bw‰ ÔÈ‡31BÏ ¯Ó‡iL „Ú ≈«≈«»««ƒ¿«∆…«
ÔfÁ elÙ‡Â ;˙B¯˜Ï ¯eavaL ÏB„b32L‡¯ B‡ ˙Òk‰ »∆«ƒƒ¿«¬ƒ«««¿∆∆…

˙Òk‰33¯eav‰ BÏ e¯Ó‡iL „Ú ,BÓˆÚÓ ‡¯B˜ BÈ‡ «¿∆∆≈≈≈«¿«∆…¿«ƒ
˙B¯˜Ï Ì‰aL ÏB„‚ B‡34BnÚ „ÓÚÏ „Á‡ CÈ¯ˆÂ . »∆»∆ƒ¿¿»ƒ∆»«¬…ƒ

ÔÈ‡¯Bw‰ ÌÚ „ÓBÚ‰ ÔfÁ C¯„k ,‰‡È¯˜ ˙ÚLa35. ƒ¿«¿ƒ»¿∆∆«»»≈ƒ«¿ƒ

לפני 31) בעצמו קורא היה לתורה העולה שכל היה מנהגם
הקריאה  בטעמי בקיאים הכל שאין וכיום הציבור,
שכל  ומפני אלו; בקריאות יוצאים הציבור אין ובדקדוקיה,
להתקוטט  יבוא לקרוא ירשוהו לא ואם כיודע, בעיניו אחד
הבקי  הש"ץ אלא קורא שאינו תיקנו לפיכך - הש"ץ עם
כדי  הש"ץ, עם בנחת קורא העולה גם ומכלֿמקום בקריאה.

ס  או"ח ('טור' לבטלה ברכתו תהא קמ"א).שלא ימן
ביומא 33)ש"ץ.32) ורש"י בביהכ"נ. הציבור מנהיג

הכנסת: צרכי נחתכים פיו על - הכנסת "ראש מפרש: (סח:)
התיבה". לפני עובר מי מפטיר... מגילה 34)מי תוספתא

"שאין ÂÏפ"ג: Ê·Ê·Ó Ì„‡ נוטל כאילו נראה יהא שלא "
גדולתו. בשביל לעצמו כשהחזן 35)חלק אפילו כלומר:

שניתנה  כשם כי התורה, לפני לבדו עומד אינו קורא, בעצמו
בין  עומד אנכי ה): ה, (דברים שנאמר סרסור, ע"י (התורה)
לנהוג  צריכים אנו כך ה', דבר את לכם להגיד וביניכם... ה'
(פ"ד, מגילה ירושלמי ומתווך), (מקשר סרסור ע"י בה

ה"א).

.ÁBÏŒLÈ ,‡¯Bw‰36ÔÈÚa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‚l„Ï «≈∆¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»
˙L¯ÙaL ,'¯BNÚa C‡'Â ,'˙BÓ È¯Á‡' ÔB‚k ,„Á‡∆»¿«¬≈¿«¿»∆¿»»«

'ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡'37‡e‰Â .38,‰tŒÏÚ ‡¯˜È ‡lL , ¡…∆«…¬ƒ¿∆…ƒ¿»«∆
˙Á‡ ‰·z elÙ‡ ·˙k‰ ÔÓ ‡lL ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L39. ∆»ƒ¿∆…ƒ«¿»¬ƒ≈»∆»
ÔÓb¯z‰ ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡ÏÂ40 ¿…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ«À¿¿»

˜eÒt‰ Ìeb¯z41. «¿«»

לו.36) ביום 37)מותר קורא הגדול הכהן שהיה 
מ"א) (פ"ז, יומא במס' כמפורש המקדש, בבית הכיפורים
ויקרא  - מות אחרי הכיפורים, יום בענין מדברות ושתיהן
היום  נוהגים ואנו כוֿלב. כג, שם, - בעשור אך אֿלד; טז,
בשני  אבל ציבור. בתענית משה" "ויחל בקריאת לדלג
ועונשים  אזהרות הם תורה שדברי "לפי ידלג לא ענינים
מענין  יוצא וכשאדם השומעים, בלב שיכנסו וצריך ומצוות,
סט:). יומא רש"י (מלשון להתכונן" נוח אינו אחר לענין

הדברים 39)ובלבד.38) את לך "כתב ע"ב: ס, גיטין
עלֿפה. לאמרם רשאי אתה אי שבכתב, דברים - האלה"

י.40) הלכה בסמוך נמצא 41)ראה יותר, ישהה שאם
(יומא  הציבור כבוד זה ואין ומצפה בטל יושב הציבור

סט:).

.Ë¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«»»¿«≈
‰ÎÏ‰ ¯·„a elÙ‡42ÔÈ˜˙BLÂ ÔÈÚÓBL Ïk‰ ‡l‡ , ¬ƒƒ¿«¬»»∆»«…¿ƒ¿¿ƒ

ÈÊ‡Â" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜ ‡e‰M ‰ÓÏ ÌaÏ ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒƒ»¿«∆≈∆∆¡«¿»¿≈
˙Òk‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡Â ."‰¯Bz‰ ¯ÙÒ Ï‡ ÌÚ‰ ÏÎ»»»∆≈∆«»¿»»≈ƒ«¿∆∆
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‡¯B˜ ‡¯Bw‰L ‰ÚLa43LÈ‡ ÔÈa ˙‡ˆÏ ¯zÓe ; ¿»»∆«≈≈À»»≈≈ƒ
LÈ‡Ï44B˙¯B˙Â „ÈÓz ‰¯Bza ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈÓe . ¿ƒƒ∆≈«»»ƒ¿»

‰ÚLa ‰¯BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒÚÏ BÏ ¯zÓ - B˙en‡À»À»«¬…¿«¿»¿»»
‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰L45. ∆«≈≈«»

ע"א.42) לט, יכלו 43)סוטה ה' ועוזבי ע"א: ח, ברכות
ויוצא. פתוח כשהוא תורה ספר המניח זה - כח) א, (ישעיה

(44 ֿ (כסף אסור לאיש איש בין אפילו לסּפר, אבל ֵַ(שם).
אמר:45)משנה). ולומד, פניו מחזיר היה ששת "רב שם:

אם  שם) (ברכות הרי"ף ולדעת בשלנו". ואנחנו בשלהם, הם
- ממנו חוץ בתורה, המבינים אנשים עשרה בביהכ"נ אין

מיימוניות'). ('הגהות תורה בתלמוד לעסוק לו אסור

.ÈÌÚÏ Ìb¯˙Ó ÔÓb¯z ÌL ‡‰iL ,e‚‰ ‡¯ÊÚ ˙BÓÈÓƒ∆¿»»¬∆¿≈»À¿¿»¿«¿≈»»
ÔÈÚ eÈ·iL È„k ,‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰M ‰Ó«∆«≈≈«»¿≈∆»ƒƒ¿«

‰ÌÈ¯·c46˜˙BLÂ ,„·Ïa „Á‡ ˜eÒÙ ‡¯B˜ ‡¯Bw‰Â . «¿»ƒ¿«≈≈»∆»ƒ¿«¿≈
.ÈL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,ÔÓb¯z‰ B˙B‡ Ìb¯˙iL „Ú«∆¿«¿≈«À¿¿»¿≈¿≈»≈ƒ
˜eÒtÓ ¯˙BÈ ÔÓb¯˙nÏ ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈««ƒ¿«¿À¿¿»≈ƒ»

„Á‡47. ∆»

היה 46) והתורגמן בלבד, ארמית אלא מבינים היו לא כי
בתורת  בספר ויקראו שנאמר: בארמית. הקורא דברי מתרגם
"תורת  ח) ח, (נחמיה במקרא ויבינו מפרש... אלהים
מפרש  שהוא תרגום, זה - "מפרש" מקרא; זה - אלהים"

ג.). (מגילה המקרא התורגמן 47)את יטעה שלא כדי
נוהגים  אנו אין וכיום מ"ד). פ"ד, (שם, עלֿפה המתרגם
ארמית  מבין העם שאין כיון התורה, קריאת בעת לתרגם
קדושה  אותה בו אין אחר ותרגום זה. בתרגום תועלת ואין
קמה). או"ח ('טור' הקודש ברוח שנתקן אונקלוס תרגום של
בירושלמי  כמבואר מעכב, התרגום היה לא בימיהם וגם

ה"א). (פ"ד, מגילה

.‡ÈÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚‰Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈««¿«¿ƒ«≈ƒ
ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙Ó‰«¿«¿≈¿«¿«¿≈…«¿ƒ«≈ƒ

‡¯Bw‰48‰ÏÎiL „Ú Ìb¯˙Ï È‡M¯ Ìb¯˙Ó‰ ÔÈ‡Â . «≈¿≈«¿«¿≈««¿«¿≈«∆ƒ¿∆
‡¯Bw‰ ÈtÓ ˜eÒt‰49˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â ; «»ƒƒ«≈¿≈«≈««ƒ¿

ÔÈ‡Â .ÔÓb¯z‰ ÈtÓ Ìeb¯z‰ ‰ÏÎiL „Ú ¯Á‡ ˜eÒt»«≈«∆ƒ¿∆««¿ƒƒ«À¿¿»¿≈
„ÓBÚ ‡l‡ ,‰¯BwÏ ‡ÏÂ „enÚÏ ‡Ï ,ÔÚL ÔÓb¯z‰«À¿¿»ƒ¿»…»«¿…«»∆»≈

‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a50‡l‡ ,·˙k‰ CBzÓ Ìb¯˙È ‡ÏÂ . ¿≈»¿ƒ¿»¿…¿«¿≈ƒ«¿»∆»
‰tŒÏÚ51‡lL ,ÔÓb¯zÏ ÚiÒÏ È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â . «∆¿≈«≈««¿«≈««À¿¿»∆…

‰¯Bza ·e˙k Ìeb¯z e¯Ó‡È52È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙Ó ÔËw‰Â . …¿«¿»«»¿«»»¿«¿≈«¿≈
ÏB„‚53‡ÏÂ .ÔË˜ È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙iL ÏB„bÏ „B·k ÔÈ‡Â , »¿≈»«»∆¿«¿≈«¿≈»»¿…

„Á‡Â ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,„Á‡k ÌÈL ÔÈÓb¯˙Ó‰ eÈ‰Èƒ¿«¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿∆»∆»∆»≈¿∆»
Ìb¯˙Ó54. ¿«¿≈

ויתקבלו 48) לזה, זה כבוד שיחלקו כדי ע"א. מה, ברכות
(פ"ד, תורה תלמוד הל' וראה השומעים. באזני דבריהם

שם. ובביאורנו קולות 49)ה"ג) שני שאין ע"ב. לט, סוטה
הקורא, לקול לשמוע מחוייבים והרי כאחד, נשמעים

התורה". ספר אל העם כל "ואזני "כשם 50)ככתוב:
בה  לנהוג אנו צריכים כך וביראה, באימה (התורה) שניתנה
הקורא  וגם ה"א). פ"ד, מגילה (ירושלמי וביראה" באימה

יט:). זבחים ('תוספות' להשען לו ירושלמי 51)אסור
בפה". - בפה שנאמר "דברים ה"א: פ"ד, מגילה

ע"א.52) לב, וגדול 53)מגילה קטן פ"ג. מגילה תוספתא
ובחשיבות. במעלה אלא בשנים לא הם כאן, האמורים

קולות 54) שני אין כי הטעם, ביארנו וכבר ע"ב. כא, מגילה
נשמעים.

.·È‰NÚÓ :¯eaˆa ÔÈÓb¯˙Ó ˙B‡¯˜n‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«ƒ¿»¿«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
Ô·e‡¯55ÌÈ‰k ˙k¯·e ,56Ï‚Ú‰ ‰NÚÓe ,57ÔÓ - ¿≈ƒ¿«…¬ƒ«¬≈»≈∆ƒ

"ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ‡¯iÂ" „Ú "Ô¯‰‡ Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ"«…∆∆∆«¬…«««¿∆∆»»
ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ" :„Á‡ ˜eÒt „BÚÂ ,'B‚Â58Ìlk - " ¿¿»∆»«ƒ…∆»»À»
ÔBÓ‡ ‰NÚÓ·e ;ÔÈÓb¯zÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡¯˜59ÌB˜Óa - ƒ¿»ƒ¿…ƒ«¿¿ƒ¿«¬≈«¿¿»

‡¯˜ ,"„Âc Ôa ÔBÓ‡" :¯Ó‡pL60.Ìb¯zÓ ‡ÏÂ ∆∆¡««¿∆»ƒƒ¿»¿…ƒ«¿≈

חוששים 55) וכן ראובן, של גנותו משום כב. לה, בראשית
כה:). (מגילה אבינו יעקב של לכבודו בה 56)אנו שנאמר

אליך  פניו ה' ישא כו) ו, למה (במדבר סותר זה והרי .
הם  שכדאי יודעים אינם והם פנים"? ישא לא "אשר שכתוב
"אמר  כ:): (ברכות כמאמרם פנים, להם לישא ישראל
בתורה  להם שכתבתי לישראל פנים אשא לא וכי הקב"ה,

Î¯·Â˙"ואכלת ˙Ú·˘Â"כזית עד עצמם על מדקדקים והם "
שבעים. כשאינם אפילו המזון ברכת שמות 57)שמברכים

כאֿכה. של 58)לב, לכבודו אנו חוששים כי לה. שם,
וכן  הציבור, לאזני הללו בפסוקים משה שגינהו אהרן

העגל את עשו אשר "על נאמר וגו' ה' ויגוף ‡˘¯בפסוק
Ô¯‰‡ ‰˘Ú,באהרן ועשייתו העגל חטא הכתוב תלה "

מתרגמים  שאנו ואע"פ ברבים, גנותו מגלים אין ולפיכך
ציבור  גנאי דומה אינו בעגל, שחטא ישראל עם של גנותו
(מגילה  יותר חמור האחרון שזה בציבור, יחיד לגנאי בציבור

ה"יא). פ"ד, שם ובירושלמי יג.59)שם, שמואלֿב,
אחרים:60) ובדפוסים רוקח', ו'מעשה רומי דפוס כגירסת

מ"י) (פ"ד, במגילה המשנה ונוסח מתרגם" ולא "נקרא
כבודו  משום מתרגם? שאינו והטעם שלפנינו. רומי כנוסח
אפשר  שהרי הציבור, לפני לגמרי נקרא אינו וכן דוד. של

אבל אחר, בענין ‰˙Â¯‰להפטיר È˜ÂÒÙ אסור כי נקראים,
שם). טוב' יום ('תוספות ולחסרם לדלגם

.‚È‡È·pa ¯ÈËÙn‰61‰lÁz ‰¯Bza ˙B¯˜Ï CÈ¯ˆ ,62, ««¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«»¿ƒ»
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL elÙ‡63‡¯wM ‰Ó ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ; ¬ƒ¿»¿ƒ≈¿≈«∆»»

ÂÈÙÏ64‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ‡È·pa ¯ÈËÙÈ ‡ÏÂ .65. ¿»»¿…«¿ƒ«»ƒ«∆ƒ¿…≈∆»
ÌÈ˜eÒt „Á‡Â ÌÈ¯NÚÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ66ÌÏL Ì‡Â ; ¿…ƒ¿…≈∆¿ƒ¿∆»¿ƒ¿ƒ»«

‡¯˜ Ì‡Â ;ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,el‡Ó ˙BÁÙa ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»≈≈≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
‡Ï elÙ‡Â ,Bic - Ìb¯˙Ó‰ ÔÓb¯˙Â ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ¬»»¿ƒ¿ƒ¿¿»«¿«¿≈««¬ƒ…

ÔÈÚ‰ ÌÏL67ÌÈL elÙ‡Â ,‡¯B˜ „Á‡ ,‡È·p·e . »«»ƒ¿»«»ƒ∆»≈«¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÓb¯˙Ó68ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ ‚l„Óe .69‚l„Ó BÈ‡Â ;¯Á‡ ¿«¿¿ƒ¿«≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»«≈¿≈¿«≈

‡È·Ï ‡È·pÓ70ŒÌÈL ÏL ÌÈ‡È·pa ‡l‡ ,¯NÚ71 ƒ»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ∆¿≈»»
B˙lÁ˙Ï ¯Ùq‰ ÛBqÓ ‚l„È ‡lL „·Ï·e ;„·Ïa72. ƒ¿»ƒ¿«∆…¿«≈ƒ«≈∆ƒ¿ƒ»

ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡Ï ,‚l„Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ
BÓeb¯z Ìb¯˙Ó‰73. «¿«¿≈«¿

אחת 61) שפעם שהיה: מעשה משום בנביא להפטיר תיקנו
בנביאים  וקראו עמדו בתורה; יקראו שלא ישראל על גזרו
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ואע"פ  לתורה. העולים קרואים שבעה כנגד אנשים שבעה
('אבודרהם', לגמרי המנהג בטל לא בטלה, שהגזירה
לפי  "הפטרה", זו: קריאה ונקראת רפ"ד). סימן ובלבוש
התורה. מקריאת זו בקריאה נפטרו גזירה שבשעת

כבוד 62)('אבודרהם'). יהא שלא התורה, כבוד משום
בתורה  לקרוא מקדים לפיכך שוה, נביא וכבוד תורה
כג.). (מגילה מהנביא התורה היא שגדולה להראות

אל 63) התורה, כבוד משום אלא זה שאין כיון תאמר שאל
תקנת  כבימי הציבור, טורח משום אחד, פסוק אלא יקרא
משמיענו  לפיכך - פב.) (ב"ק לעזרא. עד רבינו משה

ÌÈ˜ÂÒÙשאפילו ‰˘Ï˘.(מער"ק) לו לקרוא מותר
כאן 64) ידובר בשבת קרואים שבעה לפניו שקראו אחרי

אין  תענית ביום כי הקרואים, מנין על בה  להוסיף שמותר
ואז  (ה"טז) בסמוך כמבואר הקרואים, מנין על מוסיפים
חוזר  שהמפטיר והטעם הקרואים, ממנין הוא המפטיר
"קדיש" לומר שנהגו מפני מלפניו, שקראו מה בשבת וקורא
בין  להפסיק כדי המפטיר, קריאת לפני התורה קריאת אחר
כבוד  משום אלא שאינה מפטיר לקריאת חובה קריאת

ה"קדיש" לפני הסדר כל גומר ולפיכך זה התורה. שאין ,
ל"מפטיר" נשאר ולא הסדר, באמצע "קדיש" לומר מקובל
ביוםֿטוב  אבל לפניו. שקראו מה ולקרות לחזור אלא
"קדיש" אומר נפרדים, סדרים ובשני ספרים בשני שקוראים
בספר  מחדש קורא והמפטיר הראשון, הסדר גמר אחרי

פ"ד). למגילה (רא"ש אחר סדר שהוא כדי 65)השני
(סוטה  המפטיר מפי ההפטרה לשמוע הגולל גם שיוכל

בתורה,66)לט.). שקראו שבעה כנגד ע"א. כג, מגילה
פסוקים. משלשה פוחת אינו אחד יחד 67)שכל כי שם,

חוזר  אחרון ופסוק עשרים, הרי התורגמן של תרגומו עם
שם). (ר"ן, ואחד עשרים הרי שנית פעם עברית וקוראו

ועמי 68) לנשים להשמיע אלא אינו שהתרגום ע"ב. כא, שם
אנו  אין ואזהרות מצוות בהם שאין נביאים ובשל הארץ,

שם). (רש"י, בשמיעתם כלֿכך לדלג,69)מקפידים מותר
(שם  בו מקפידים אנו אין כלֿכך, השומע יכוין לא אפילו כי

(שם).70)כד.). מדאי יותר הכוונה טירוף כאן שיש
אחד.71) כספר נחשבים הם 'שנים 72)כי מסוף רק לא

יש  כי אסור, לסופו מתחילתו אפילו שבזה לתחילתו, עשר'
מסוף  אפילו אלא בסמוך, כמבואר ואסור, רב הפסק כאן
אין  כי ע.), ליומא (תוספות אסור - לתחילתו הספר אותו
ד). ס"ק קמ"ד, סימן אברהם' 'מגן (ראה למפרע. קוראים

הציבור.73) כבוד משום ע"א. כד, מגילה

.„È‰LÏL ÔÓb¯zÏ ˙B¯˜Ï BÏŒLÈ ,‡È·pa ‡¯Bw‰«≈«»ƒ∆ƒ¿«À¿¿»¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔzLÏL Ìb¯˙Ó Ìb¯˙Ó‰Â ,ÌÈ˜eÒÙ74. ¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿≈¿»¿»∆««∆

‡¯˜È ‡Ï - ˙BiL¯t LÏL ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ…ƒ¿»
„·Ïa „Á‡ „Á‡ ‡l‡ ÔÓb¯zÏ75. «À¿¿»∆»∆»∆»ƒ¿»

הוראה 74) שאין מכיון יטעה, המתרגם אם לנו איכפת ולא
וברש"י). (שם, נביא מדברי ששלשה 75)יוצאת מאחר כי

אמרו: שם ובגמרא לחוד. אחד כל לתרגם צריך הם, ענינים
כה  כי כגון: כיצד? פרשיות, שלש שהם פסוקים שלשה
מצרים  ה' אמר כה כי ג); נב, (ישעיה נמכרתם חנם ה' אמר

ה). (שם, פה לי מה ועתה ד); (שם, עמי ירד

.ÂË:˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈÙÏ C¯·Ó ,‡È·pa ¯ÈËÙn‰««¿ƒ«»ƒ¿»≈¿»»¿»»∆»
¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆»«

ÌÈ‡È·a76˙BÎ¯a Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ï C¯·Óe ;'eÎÂ "77: ƒ¿ƒƒ¿¿»≈¿«¬»«¿«¿»
ÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰" :da Ì˙BÁ ,‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»≈»»≈«∆¡»¿»

ÌÈÏLe¯È ‰Ba" :da Ì˙BÁ ,‰iL ;"ÂÈ¯·c78;" ¿»»¿ƒ»≈»≈¿»»ƒ
da Ì˙BÁ ,˙ÈÚÈ·¯ ;"„Âc Ô‚Ó" :da Ì˙BÁ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈»»≈»ƒ¿ƒƒ≈»

‰lÙza Ì˙BÁL BÓk ,ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚ79Ì‡ ÔÎÂ ; ƒ¿«¿À««¿∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ
˙aLa ˙BÈ‰Ï L„ÁŒL‡¯ ÏÁ80‡È·pa ¯ÈËÙn‰ - »……∆ƒ¿¿«»««¿ƒ«»ƒ

‰lÙza ¯ÈkÊnL BÓk ,BÊ ‰Î¯·a L„ÁŒL‡¯ ¯ÈkÊÓ81. «¿ƒ……∆ƒ¿»»¿∆«¿ƒ«¿ƒ»

האלו,76) הברכות כל פירוש וראה ה"ט. פ"יג, סופרים מס'
הספר. שבסוף התפילות" ל"סדר עם 77)בביאורנו ויחד

שבע, הרי - ולאחריה לפניה בתורה לקריאתו הברכות שתי
פ"יד, סופרים (מס' בתורה שקראו קרואים שבעה כנגד

בבניה"78)ה"א). ציון "משמח לחתום: נוהגים ואנו
ה"ה).79)(כסףֿמשנה). (פ"ב, לעיל המבואר כפי

ראש 80) ענין בה להזכיר שאין ולומר, לדון שיש אע"פ
חודש  בראש ההפטרה קריאת אין שבת שאלמלא חודש,

בחול. להיות ˘ÈÈÁ˙·81)שחל ‡Â‰ ÌÂÈ ÈÎ,בהפטרה
אינו  אבל כד:). (שבת חודש ראש של גם להזכיר גורם והוא

רק אלא חודש, ראש בשל הברכה את מעין ÈÎÊÓ¯חותם
הנביאים... ועל התורה על שאומר: הברכה באמצע המאורע
כי  בלבד, שבת בשל וחותם וכו' הזה החודש ראש יום ועל
לשבת  אלא שאינה בהפטרה חודש ראש של כחו יפה לא
חןדש  ראש בכל הקבועות תפילות משלש יותר בלבד,
אלא  קיימת ר"ח חתימת אין כי ר"ח, משל בהן חותם  שאינו

(כסףֿמשנה). בלבד מוסף בתפילת

.ÊËÔÈ‡¯B˜ ˙È¯ÁLa ˙aLa ?ÔÈ‡¯Bw‰ Ô‰ ‰nk«»≈«¿ƒ¿«»¿«¬ƒ¿ƒ
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ,‰ML ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ,‰Ú·Lƒ¿»¿«ƒƒƒ»¿»ƒƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ï·‡ ,Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ‰MÓÁ¬ƒ»≈¬ƒ≈∆¬»ƒƒ¬≈∆

‰Úa¯‡ ÔÈ¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a82; ¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ«¿»»
ÏL ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ,‰ÁÓa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ˙aLa¿«»¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ∆
ÈÓÈ·e ,˙È¯ÁLa ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ,‰M‰ Ïk»«»»«¬À»¿ƒ¿«¬ƒƒ≈

˙ÈÚz‰83‰LÏL ÔÈ¯B˜ ,‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa84ÔÈ‡ ; ««¬ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ‰Ê ÔÈnÓ ÔÈ˙ÁBt85. ¬ƒƒƒ¿»∆¿≈ƒƒ¬≈∆

שהם 82) מפני הציבור על להכביד שלא מ"א. פ"ד, מגילה
עליהם  מוסיפים - מוסף קרבן בהם שיש ומתוך מלאכה, ימי

וחמישי. שני ימי על יתר שאנו 83)קורא בתעניות
או  בטבת, עשרה כגון - לאבותינו שאירע מה על מתענים
קוראים  בהן רק כי פה, ידובר - בהן וכיוצא בתמוז י"ז
תעניות  ובהל' ה"יח; (פ"יג, לקמן ראה ובמנחה. בשחרית
הצרות, מפני הציבור על שגוזרים בתעניות אבל ה"ה), פ"ה,
אלא  בהם קוראים אין - והחרב והדבר הבצורת כגון:
המדבר  ה"יז) (פ"א, תעניות שבהל' תדע בלבד. במנחה
אחר  שקוראים הקריאה אלא הזכיר לא זה, מסוג בתעניות
על  הכסףֿמשנה פליאת סרה ובזה ערב. לעת היום חצות
אלא  קוראים היו שלא מבואר (יב:) תענית שבמס' רבינו,
הציבור  על שגזרו בתעניות מדובר שם כי בלבד? במנחה
שאירע  מה לזכר הקבועות בתעניות וכאן הצרות, בגלל
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(מער"ק). הכל 84)לאבותינו מרובה זה שקדושתו כל ל:
 ֿ וחול ראשֿחודש לפיכך לתורה. איש עליו הוסף מחבירו,
יוםֿטוב  ארבעה; קוראים - מוסף קרבן בהם שיש  המועד
שענוש  יוםֿהכיפורים חמשה; - מלאכה בעשיית שאסור
שבעה  - סקילה בה שיש שבת ששה; - חילולו על כרת

כב:). ואין 85)(מגילה הם, מלאכה ימי אלה כל כי
מלאכה. ביטול משום מדאי יותר הציבור על בהם להכביד
לדרוש  רגילים שהיו היא, לחשכה סמוך כבר במנחה ושבת
כלֿכך  בה מאחרין אין לפיכך מנחה, לפני היום כל
בביהכ"נ  יש ואם שם). ברש"י כא, (מגילה נוספות בקריאות
והרי  כהן, ואחד ישראלים שנים אחד, ביום חתנים שלשה
לחתן  נוספת עליה מוסיפים אז כהן, אחר לקרוא מוכרח לוי
בכתובות  כמבואר אצלו, כמועד הוא חופתו שיום השלישי,

מיימוניות'). ('הגהות ד.

.ÊÈ„B·k ÈtÓ ,¯eaˆa ‡¯˜˙ ‡Ï ‰M‡86.¯eav‰ ƒ»…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿«ƒ
ÔÈnÓ ‰ÏBÚ - ÔÈÎ¯·Ó ÈÓÏ Ú„BÈÂ ˙B¯˜Ï Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«ƒ¿¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒƒ¿«

ÌÈ‡¯Bw‰87ÔÈn‰Ó ‰ÏBÚ ¯ÈËÙÓ ÔÎÂ .88‡e‰ È¯‰L , «¿ƒ¿≈«¿ƒ∆≈«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈa LÈc˜a ¯eaˆŒÁÈÏL ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;‰¯Bza ‡¯B˜≈«»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ≈

ÌÈÏLÓ89ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ BÈ‡ - ¯ÈËÙn‰ ÔÈ·e90. «¿ƒ≈««¿ƒ≈∆ƒ«ƒ¿»
„Á‡ ‡l‡ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ Ì‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaˆ91- ƒ∆…»»»∆≈«ƒ¿∆»∆»

,˙ÈLÈÏLe ‰iL ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,„¯BÈÂ ‡¯B˜Â ‰ÏBÚ∆¿≈¿≈¿≈¿≈¿ƒ»¿ƒƒ
ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ÌÈ‡¯Bw‰ ÔÈÓ ¯Ó‚iL „Ú92. «∆ƒ¿…ƒ¿««¿ƒ∆«

ע"א.86) כג, ה"ב.87)מגילה פ"ז, ברכות ירושלמי,
('מגן  בלבד למפטיר אלא לתורה עולה קטן אין הזה ובזמן
שם). ל'טור' ב'פרישה' וראה ו', ס"ק רפב סי' או"ח אברהם'

הוא 88) הרי אנשים, ששה אלא לפניו קראו לא שאפילו
אלא  בתורה קורא הוא שאין אע"פ שבעה, למנין עולה
(מגילה, ה"יג לעיל כמבואר בלבד, התורה כבוד משום

המפטיר 89)שם). לפני קדיש לומר שנהגו במקום
ברי"ף 90)כמנהגנו. הובאת גאון, נטרונאי רב תשובת

הקודמים  הקרואים בין הפסיק הקדיש כי (פ"ד): למגילה
קדיש  יאמרו אם אלא למנין, מצטרף הלה ואין למפטיר,

(ה"כ). בסמוך כמבואר המפטיר, שהיה 91)אחרי בימיהם
קורא  שש"ץ נהגו כיום אבל ידובר; - בעצמו קורא העולה
כמבואר  בלחש, אחריו עונה אלא אינו והעולה בקול,

(ה"ז). לעיל כדי 92)בביאורנו פ"ג. מגילה, תוספתא
עולים  שבעה קראו כאילו לקריאה, קריאה בין להבחין
לתורה  לעלות ממקומם לעמוד דרכם היה שכך נפרדים.

(כסףֿמשנה).

.ÁÈ,ÔBL‡¯ ‡¯B˜ Ô‰k ,el‡Ó ‰‡È¯˜e ‰‡È¯˜ ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»≈≈…≈≈ƒ
Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈÂÏ ÂÈ¯Á‡Â93‡e‰ ËeLt ‚‰Óe . ¿«¬»≈ƒ¿«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»»

ÌBi‰94ÈÙÏ ˙B¯˜Ï Ì„B˜ ı¯‡‰ŒÌÚ Ô‰k elÙ‡L , «∆¬ƒ…≈«»»∆≈ƒ¿ƒ¿≈
B¯·ÁÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏB„b ÌÎÁ»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ∆»≈¬≈

˙B¯˜Ï Ì„B˜ ‰ÓÎÁa95Œ¯ÙÒ ÏÏBbL ,ÔB¯Á‡‰Â . ¿»¿»≈ƒ¿¿»«¬∆≈≈∆
Ïk‰ „‚k ¯ÎN ÏËB ,‰¯Bz96‰ÏBÚ CÎÈÙÏ ; »≈»»¿∆∆«…¿ƒ»∆

¯eavaL ÏB„b elÙ‡ ÌÈÏLÓe97. «¿ƒ¬ƒ»∆«ƒ

ע"א.93) נט, היה 94)גיטין לא התלמוד חכמי בימי אבל
וכך  ממנו. גדול חכם ישראל שם כשהיה ראשון עולה כהן

שזה  "דע מ"ח): פ"ה, (גיטין המשנה בפירוש רבינו לשון
שיהיה  בין ראשון בביהכ"נ קורא הכהן שיהיה הדבר...
בתורה  שורש לו שאין דבר הוא הארץ, עם או חכם תלמיד
הגלות  מערי ופלא הפלא נפלאתי ואני בש"ס... זה נזכר ולא
מחולאי  בריאים היותם אחרי המנהג, בזה שנוהגים
הזה, ההפסד להם בא מקום מאיזה יודע ואיני המנהגות...
שהכהן  היא: בקבלה לנו שבא מה לפי הענין צורת ואמנם
וקדשתו  ה): כא, (ויקרא שנאמר לפי ולישראל, ללוי קודם
דבר  לכל - "וקדשתו" מקריב. הוא אלהיך לחם את כי
ראשון... ולברך כבוד) דבר (בכל ראשון לפתוח שבקדושה:
כהן  שם שיהיה כגון ממנו, גדול חכם שם כשאין כולו וזה
וכן  בחכמה... אחת במדריגה כולם ויהיו וישראלים, ולויים
שוים; שכולם בזמן - "אימתי מ"ח): פ"ג, (הוריות אמרו
- הארץ עם וכהןֿגדול חכם תלמיד ממזר היה אם אבל
רז"ל  אמרו וכבר הארץ", עם לכ"ג קודם חכם תלמיד ממזר
הכהן, כמו ראשון קרא - בכהני" קרא "רב כב.): (מגילה
וראה  שם, המצויים הכהנים מן חכם יותר שהיה לפי

זא  ובכל רבינו". "תשובות רבינו במוספנו כאן הסכים ת
יכול  אדם אין האחרונים שבדורות מפני היום, למנהגנו
עם  שכהן לומר לוותר וראוי מחכמתך... גדולה חכמתי לומר
לריב  יבואו שלא כדי חכם, תלמיד לישראל קודם הארץ
פ"ה  לגיטין טוב' יום ('תוספות ממך גדול חכם אני לומר

שם). המשנה ע"פ ס.):95)מ"ח, (גיטין שאמרו כמו
הממונים  חכמים תלמידי קוראים ולוי) כהן (אחרי "אחריהם

חכמים ואחריהם הציבור; על למנותם ‰¯‡ÌÈÈÂפרנסים
חכמים  תלמידי בני ואחריהם הציבור; על פרנסים
ראשי  ואחריהם הציבור; על פרנסים ממונים שאבותיהם

אדם". וכל ע"א.96)כנסיות לב, מדברי 97)מגילה
גם  הוא לתורה הקרואים את המשלים שהאחרון נראה רבינו
לקריאת  העולים מן הגולל שאין בימינו כנהוג ולא הגולל,

קמז. סימן יוסף' 'בית וראה התורה,

.ËÈÏ‡¯NÈ ‰ÏBÚ - Ô‰k ÌL ÔÈ‡98‰ÏÚÈ ‡ÏÂ ; ≈»…≈∆ƒ¿»≈¿…«¬∆
ÂÈ¯Á‡99ÔBL‡¯ ‡¯wL Ô‰k - ÈÂÏ ÌL ÔÈ‡ .ÏÏk ÈÂÏ «¬»≈ƒ¿»≈»≈ƒ…≈∆»»ƒ

ÈÂÏ ÌB˜Óa ‰iL ÌÚt BÓˆÚ ‡e‰ ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ100; ≈¿≈«¿««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ
e¯Ó‡È ‡nL ,¯Á‡ Ô‰k ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜È ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»«¬»…≈«≈∆»…¿

ÏeÒt ÔBL‡¯‰101‡Ï ÔÎÂ .¯Á‡ Ô‰k ‰ÏBÚ CÎÈÙÏe , »ƒ»¿ƒ»∆…≈«≈¿≈…
Ì‰ÈMÓ „Á‡ e¯Ó‡È ‡nL ,ÈÂÏ ¯Á‡ ÈÂÏ ‡¯˜Èƒ¿»≈ƒ««≈ƒ∆»…¿∆»ƒ¿≈∆

ÏeÒt102. »

החבילה",98) נתפרדה - כהן שם אין "אם ע"ב: נט, גיטין
לעלות  ישראל ויכול זכותו, את הלוי ואיבד הקשר נפסק
לעלות  יכול הלוי שגם ודאי אבל מעכבו. הלוי ואין ראשון
עליו  עולה שאינו אחר מישראל גרוע שאינו ראשון
בדעת  קלה סימן משה' ו'דרכי יוסף', ('בית בחשיבות

לעלות 99)רבינו). ללוי אסור ראשון, ישראל שקרא אחרי
קרא  ולפיכך היה, כהן הראשון ודאי יאמרו: כי אחריו,

כה:). ובכתובות ע"ב; נט, (גיטין לוי ומברך 100)אחריו
ראשון 101)שנית. של באביו יודעים אנו אם ואפילו

וחיללו  זה בן ממנה והוליד נשא גרושה שמא - היה שכהן
כהונה. והרי 102)מקדושת לו, פסולה אשה לקח שאביו

פסול, כישראל בתורה וקורא לויה. מקדושת מחולל הבן
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יאמרו "שמא בלוי: לומר רבינו Ì‰È˘Óודקדק „Á‡."פסול
של לכבודו רק חשש כהן, אחר לכהן כי ‰¯‡˘ÔÂובנוגע ?

אתה  שאיך שני: כהן של לכבודו לחוש מקום אין באמת
קרא  מדוע כן אם מכהונה, ונפסל גרושה בן שהוא בו חושש
נופל  החשש כל ולפיכך לוי? שאיננו אע"פ לוי במקום שני
כהן  אחריו עלה ולכן הוא, שפסול בלבד הראשון הכהן על

שם). (גיטין זה

.ÎÏk - ‰lÙz‰ ¯Á‡ ?‰¯Bza ‰‡È¯w‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿ƒ»«»«««¿ƒ»»
ÛÒeÓ ˙lÙz BaŒLiL ÌBÈ103ŒÁÈÏL ¯Ó‚iL ¯Á‡ , ∆∆¿ƒ«»««∆ƒ¿…¿ƒ«

Œ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe LÈc˜ ¯ÓB‡ ,˙È¯ÁLŒ˙lÙz ¯eaƒ̂¿ƒ««¬ƒ≈«ƒƒ≈∆
ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ,¯eav‰ ÔÓ „Á‡ „Á‡Ï ‡¯B˜Â ,‰¯Bz»¿≈¿∆»∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
dÓB˜ÓÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯ÈÊÁÓ ,ÔÈ¯ÓBbLÎe ;‰¯Bza«»¿∆¿ƒ«¬ƒ≈∆»ƒ¿»

¯ÓB‡Â104ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜105ÌÈÓÈÂ . ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿»ƒ
Ì„˜ LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰ ,ÛÒeÓe ¯ÈËÙÓ Ì‰a LiL106 ∆≈»∆«¿ƒ»»¬««ƒ…∆

LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ;¯ÈËÙn‰ ‰ÏÚiL∆«¬∆««¿ƒ¿≈¿∆»¬««ƒ
.¯ÈËÙn‰ ¯Á‡««««¿ƒ

וחולֿהמועד.103) ראשֿחודש מס'104)כגון ע"פ
גמר  אחר קדיש לומר נוהגים ואנו ה"ו. פכ"א, סופרים

הספר. חזרת לפני לעיל 105)הקריאה רבינו כתב וכבר
מוסף, תפילת קודם קדושה" "סדר שאומרים ה"יד): (פ"ט,

כאחד. לשתיהן עולה שהקדיש סופרים,106)נמצא מס'
לקריאת  חובה, קריאת בין להבחין כדי והטעם, שם.
כמבואר  התורה, כבוד משום אלא שאינה בתורה, המפטיר

ובביאורנו. י"ג הל' לעיל

.‡Î¯Á‡ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏLÂ ˙aL ÏL ‰ÁÓ·e¿ƒ¿»∆«»¿∆«ƒƒ««
ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï ‰l‰z' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‚iL107, ∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆«

,Ba ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óe LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈
LÈc˜ ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,‰ÁÓa ÔÈ‡¯B˜ ˙ÈÚ˙a¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿««»≈«ƒ
e‚‰ ‡Ï ·BËŒÌBÈa Ï·‡ .‰ÁÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬»¿…»¬

.‰ÁÓa ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿»

לומר 107) שלא נוהגים ואנו הֿו. הלכות פ"ט, לעיל מפורש
אלא  המנחה, בתפילת קדושה" "סדר הכיפורים ביום
('הגהות  נעילה תפילת ובין בינה להפסיק כדי לאחריה,

מיימוניות').

.·Î,˙È¯ÁL ˙lÙz ¯ÓBbLk - ÛÒeÓ Ba ÔÈ‡L ÌBÈÂ¿∆≈»¿∆≈¿ƒ««¬ƒ
,Ba ÔÈ‡¯B˜Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿¿ƒ
‰l‰z' ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒ¿««»≈¿ƒ»
¯ÓB‡Â ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡L C¯„k ,ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï¿»ƒ¿≈∆«¿∆∆∆¿ƒ¿»¿≈

.ÔÈ¯ËÙ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ

.‚ÎÔÈLnÁa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡108ÌeMÓ ,˙BiÒÎŒÈz·a ≈¿ƒ«À»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ
¯eav‰ „B·k109,¯eaˆa ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈÏÏBb ÔÈ‡Â . ¿«ƒ¿≈¿ƒ≈∆»¿ƒ

Ô˙BÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL ,¯eav‰ Á¯Ë ÈtÓƒ¿≈…««ƒ∆…«¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»
eÎ¯ËˆÈ Ì‡ CÎÈÙÏ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ«∆ƒ¿…≈∆»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

ÌÈÈÚ ÈL ˙B¯˜Ï110.‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»
˙B¯B˙ ÈzLa „Á‡ ÔÈÚ „Á‡ LÈ‡ ‡¯˜È ‡ÏÂ111, ¿…ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»∆»ƒ¿≈

‡¯B˜ CÎÈÙÏe ,‰È‰ Ìe‚t ÔBL‡¯ ¯ÙÒ e¯Ó‡È ‡nL∆»…¿≈∆ƒ»»»¿ƒ»≈
.ÈM·«≈ƒ

ובגלילה 108) הקלף על - חומשים חמשה להם כותבים יש
החומשים  כל שאין ומתוך לבדו, חומש כל - כספרֿתורה
כאחד. החומשים כל המכיל ספרֿתורה קדושתם אין - ביחד

בדפוס ג 109) הנדפסים שלנו בחומשים אבל ע"א. ס, יטין
בהם  קוראים אין הדין מצד אפילו - כגליון נגללים ואינם

ס"ב). קמ"ג סימן או"ח (שו"ע בברכה כגון 110)בביהכ"נ
שלשה  גם לקרוא יצטרכו ולפעמים ראשֿחודש. בשבת
בשבת, להיות שחל טבת חודש ראש כגון ענינים,
הלכה  יג פרק לקמן ראה ספריֿתורה, שלשה בו שמוציאים

קורא 111)כג. שהיה הכיפורים ביום גדול כהן כגון
ובפרשת  הספר, מתוך מות" "אחרי בפרשת במקדש
קורא  היה זֿיא). (כט, במדבר שבחומש לחודש" "ובעשור
של  פגמו משום שני ספרֿתורה מוציא היה ולא בעלֿפה,
- ענינים בשני אבל אחד, בענין ודוקא ע.). (יומא ראשון
בו  שאין ציבור שהרי תדע: לקרוא. אחד לאיש אפילו מותר

א  אלא לקרות כל יודע מנין וגומר קורא האחד אותו חד,
טבת  בראשֿחודש יעשה ומה (ה"יז). לעיל ראה הקרואים.
עלֿכרחך  ספרים? שלשה בו שמוציאים בשבת להיות שחל
ספר  של פגמו משום לחוש ואין בשלשתן, קורא האחד

המשנה'). ('מרכבת נפרדים ענינים שהם מפני ראשון,

.„ÎıeÁaÓ BÏÏBb ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏBb‰ Ïk112; »«≈≈∆»¿ƒ«
ÌÈÙaÓ B˜c‰Ó ,B˜c‰Ó ‡e‰LÎe113CÈ¯ˆÂ . ¿∆¿«¿¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

¯Ùz‰ ÏÚ B„ÈÓÚ‰Ï114ÌB˜Ó .Ú¯wÈ ‡lL È„k , ¿«¬ƒ««∆∆¿≈∆…ƒ»≈«»
ÔÈÎÈÏBÓe Ba ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ‡ÈˆBnL∆ƒƒ≈∆»««∆¿ƒƒƒ

BÚÈˆ‰Ï ¯Á‡ ˙È·Ï B˙B‡115ÔÈ‡M¯ ¯eav‰ ÔÈ‡ - ¿«ƒ«≈¿«¿ƒ≈«ƒ«»ƒ
,ÂÈ¯Á‡ Ì‰Â ,B˙B‡ eeÏÈÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ˆiL „Ú ˙‡ˆÏ»≈«∆≈≈≈∆»ƒ«¿≈«¬»

‰ „ÚB· B˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÌB˜n116. ««»∆«¿ƒƒ

גם 112) היה הספר שמגביה היה מנהגם ע"א. לב, מגילה
ואיש  ברכיו, על התחתונים בעמודיו מעמידו והיה הגולל,
שהגביה  וזה העליונים, חיים' ב'עצי בראשו אוחז היה אחר
קושר  כשהוא ולפיכך בחגורה. וקושרו הספר את גולל היה
שהוא  מבחוץ בקשירתו להתחיל צריך בחגורתו הספר את
כלפי  מבפנים הקשירה יתחיל אם כי הכתב, שמאחורי הצד
והלאה  ממנו מפניו הספר את כדוחה הוא הרי חוץ,

קמז). סי' או"ח ל'טור' צד 113)('פרישה', הוא שם.
לא  הספר את כשיפתחו הבאה שבקריאה כדי - הכתב
דרך  זה אין כי הקשר את להתיר הכתב על להפכו יצטרכו

אם 114)כבוד. שאפילו הספר, יריעות תפירת מקום שם.
מחדש. ולתפרו לחזור אפשר שם ששם 115)יקרע

יותר. ה'116)משתמר אחרי שנאמר: ע"ב. לט, סוטה
הספר  את שמצניעים כיום וגם ה). יג, (דברים תלכו אלהיכם
עד  מביהכ"נ לצאת שלא נוהגים אנו הכנסת, שבבית בהיכל

קמט). סי' (או"ח בהיכל הספר את שיכניסו
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elqkרכב g"iÎe"h iriaxÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyelqk `"kÎe"h -g"ryz

ה'תשע"ח  כסלו ט"ו ראשון יום

נטמצ עשה :ות

אלו. בפרקים וחנוכה.. מגילה הלכות
אֿב. פרק

לעיל נדפס ֿ ב. א ּפרק וחנּוּכה מגילה ְְְֲִִֶֶָָהלכֹות
פרקים. לג' בשיעור ֿ קכח קכב עמ'

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ח  כסלו ט"ז שני יום

אלו. בפרקים וחנוכה.. מגילה הלכות
גֿד. פרק

ריג. עשה מצות
לעיל נדפס ֿ ד. ג ּפרק וחנּוּכה מגילה ְְְֲִִֶֶָָהלכֹות

פרקים. לג' בשיעור ֿ קלג קכח עמ'
― הרי"ג ּבקּדּוׁשין הּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי  ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`(ּובעלּה" ,ck mixac( ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a("ויצאה ,my(ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―)hb(ּכ ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ

נקנית )oi`eypd(ההויה ׁשהיא למדנּו וכן ּבכסף ּבׁשטר. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה i`(מּמהּֿׁשּנאמר ,`k zeny(, ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמרּו:
)?edin(.אב)sqka eza eyciw xy`k edfe( קּדּוׁשין אבל ֲִִָָ

ּבכתּבֹות  מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻּדאֹוריתא
).b(וקּדּוׁשין)` dpyn ` wxt(ונּדה)c dpyn d wxt( ּוכבר . ְְְִִִָָ

לכ,נתּבארּו המיחדת ּבּמּסכּתא ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ּבביאה  קּדּוׁשין על אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּכלֹומר:

ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ׁשּמצות נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהם

ה'תשע"ח  כסלו י"ז שלישי יום

ריג. עשה מצות
― הרי"ג ּבקּדּוׁשיןהּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש ֿ יּקח "ּכי אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`)ּובעלּה" ,ck mixac)ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a)"ויצאה ,my)ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―(hb) ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ(oi`eypd)נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבׁשטר. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה ֿ ּׁשּנאמר מּמה (zenyּבכסף ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(`i ,`kלאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין אמרּו: ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּומּנּו? sqka)אב.(edin?)אחר, eza eyciw xy`k edfe)אבל ֲֵַַָָ

ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ּדאֹוריתא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָקּדּוׁשין
ּבכתּבֹות `)וקּדּוׁשין(b.)מקֹומֹות dpyn ` wxt)ונּדהwxt) ְְְְִִִִָֻ

(c dpyn dּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ
ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּמּסכּתא
נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה קּדּוׁשין על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאמרּו

ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ְְְִִִֶַַָׁשּמצות

ה'תשע"ח  כסלו י"ח רביעי יום

שנה. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ רביעי ט "ו ֿ י "ח כסלו 

― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ
קדׁשה ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה

יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
אתרֿ ֿ ּתחּלל "אל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה

להזנֹותּה" ּבּת(hk ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְִִַָָ
(miyecwּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל "אל :ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, לׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ּוׁשמע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאיׁשּות.
יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָענין
חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּבֹועל
וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא ֿ הענׁשים מן ענׁש ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה
הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדעּתנּו,
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ֿ ּדבר ּככל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנֹוהג
ֿ ּׁשהּוא ּבמה לֹו למחֹול אֹו ֿ ּׁשּירצה ֿ מה ּכל מּממֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלחברֹו
ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָחּיב
זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאיזה

ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: `eמּזכּיֹותיו, qpe`d qpwpy) ְְֲִִִֶֶַַָֻ
(dztndמנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהם

לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּתן
להזנֹותּה" ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל my)"אל `xwie)ׁש לפי ּזה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

קרה אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּדנּתי
ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
"ולאֿ ואמר: לכ ֿ הּטעם את וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה הארץ ׁשהאֹונס(my)תזנה לפי . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, קֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּפּתּוי
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיתרּבה
ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים ֿ ּׁשהזּכירּו ֿ מה לכל מתאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוהּוא
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רכג elqk `"kÎh"i w"yÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּפטי
וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻעליו.

ה'תשע"ח  כסלו י"ט חמישי יום

שנה. תעשה לא מצות
הקודם. ביום נדפסה השנ"ה ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ח  כסלו כ' שישי יום

שנה. תעשה לא מצות
רביעי. ביום נדפסה השנ"ה ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ח  כסלו כ"א ש"ק יום

רסב. תעשה לא מצות
יום חמישי ֿ ש "ק י "ט ֿ כ "א כסלו 

― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ

לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָָָָָָעברּיה
מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָעֹונתּה

יגרע" לא וענתּה ּכסּותּה i)"ׁשארּה ,`k zeny)זה ולאו . ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹ
ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ֿ הּנֹוׂשא ּכל ּכֹולל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבעצמֹו,
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה הּדברים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשלׁשת
ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתעּלה

ֿ לּה יעׂשה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, h)ּכסּותּה ,my)מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלמדנּו

ּבּמכלּתא אמרם mihtyn)והּוא zyxt)ּלמדנּו ֿ מה "וכי : ְְְְְְִִַַַָָָָ
למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? הּבנֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמׁשּפט
― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― "ׁשארּה אמרּו: ְְְְְֵֵֶָָָָָוׁשם

ארץ" ּדר זֹו ― עֹונתּה .(`zeyi)ּכמׁשמעֹו; ְְֶֶֶֶַָָָ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zereay(iriax meil)

:mixzepd miweqtdnàeä BîB÷nî ,øîBà ïBòîL éaø ,øî øîà̈©©©¦¦§¥¦§
òøëeîz`nehl dpeekdy dxezd drixkd envr df xirya - §¨

y ,eiycwe ycwnøîBà àeä éøä(fh fh `xwie)Lãwä ìò øtëå' £¥¥§¦¤©©Ÿ¤
,'úBàîehîxtkn `edy dpeekdy rnyne,'eë LãB÷ ìL Búàîehî ¦§¦§¨¤¤

ycewd lr' oeyldn wiecn jky ,eiycwe ycwn z`neh lr epiidc
:`xnbd zl`ey .'ze`nehnïBòîL éaø øîà÷ øétLiax `ld - ©¦¨¨©©¦¦§

z`neh lr wx xtkn iniptd xirydy aeh cenil cnl oerny
:`xnbd zayiin .jk cnel epi` dcedi iax recne ,eiycwe ycwn

déì éòaéî àeää ,Cì øîà äãeäé éaøålr xtke' weqtdn dyxcd - §©¦§¨¨©¨©¦¨¥¥
,xg` oicl zkxvp 'ycewdãéáòð éëä íéðôìå éðôì ãéáòc éëéä ék¦¥¦§¨¥¦§¥§¦§¦¨¦©£¥

ìëéäamce xtd mcn mixetikd meia mifny d`fdd xcqky - ©¥¨
xiryd mc z` dfn jk ,oex`d ica oia miycwd ycewa xiryd
mc ly d`fdd xcqy myk ,epiidc .zkextd len lkida xtd mce
zg` `ed oex`d ica oia miycwd ycewa xiryd mce xtd
xiryd mce xtd mc ly d`fdd xcq jk ,dhnl raye dlrnl

.dhnl raye dlrnl zg` `ed zkextd len lkida
:`xnbd zl`eyïBòîL éaøåxirydy 'ycewd lr xtke'n cnely §©¦¦§

xcqy cnel `ed oipn ,eiycwe ycwn z`neh lr `a iniptd
raye dlrnl zg` `ed lkida xiryd mce xtd mc ly d`fdd

:`xnbd daiyn .dhnlàeäädf oic -îweqtd jyndäNòé ïëå' ©¥§¥©£¤
'mz`nh KFzA mY` okXd crFn ld`là÷ôðweqty ,cnlp `ed - §Ÿ¤¥©Ÿ¥¦¨§ª§Ÿ¨¨§¨

oerny iax x`ane ,lkida xiryd mce xtd mc z`fd lr xn`p df
ycewa xiryd mce xtd mcn dfidy myky ,weqtd zpeek z`
zg` lkida mdn dfi jk ,dhnl raye dlrnl zg` miycwd

:`xnbd zl`ey .dhnl raye dlrnläãeäé éaøåxcq z` cneld §©¦§¨
weqtdn z`f cnel epi` recn ,'ycewd lr xtke'n lkida d`fdd

:`xnbd daiyn .'dyri oke'àéääî éàxcq z` micnel epiid m` - ¦¥©¦
,'dyri oke'n lkida d`fddàðéîà äåämixne` epiid -øt éúéð £¨£¦¨¥¥¨

ãéáòðå éðéøçà øéòNåxirye xt `iadl jixv lecb odkdy - §¨¦©£¦¥§©£¥
,zkextd len lkida mnc z` zefdle mhgeyle mixg`òîLî à÷̈©§©

ïìxg`l cine 'ycewd lr xtke' zazeke dxezd epl drinyn - ¨

devn dxezdy dxtkdy epcnll ,'cren ld`l dyri oke' okn
miycwd ycewa dfidy enk zkextd len lkida dfiy `id dilr
jixv epi` j` ,dhnl raye dlrnl zg` epiidc ,oex`d ica oia

:`xnbd zl`ey .mixg` xirye xt `iadlïBòîL éaøåcnely §©¦¦§
ycwn z`neh lr `a iniptd xirydy 'ycewd lr xtke'n
z` zefdle mixg` xirye xt `iadl jixv oi`y el oipn ,eiycwe

weqtdn wiicn oerny iax :`xnbd daiyn .mncìäàì äNòé ïëå'§¥©£¤§Ÿ¤
òîLî dépéî ,'ãòBîxt eze` ly mcd lr xaecny rnyny - ¥¦¥©§©

xzep `linne ,mixg` xirye xt ly mc lr `le ,xiry eze`e
lr xtkn iniptd xirydy epnn yexcl 'ycewd lr xtke' weqtd

.zexg` ze`neh lr `le eiycwe ycwn z`neh
z`neh hrnl `ziixad dkixv ote` dfi`a zx`an `xnbd

:seqae dligza drici da yiy eiycwe ycwnìBëé ,øî øîà̈©©¨
y xne`yLãBwaL úBàîeè ìk ìòeiycwe ycwn z`neh lk lr - ©¨§¤©¤

äæ øéòN àäé[iniptd-]ìëì íäéòLtî' øîBì ãeîìz ,øtëî §¥¨¦¤§©¥©§©¦¦§¥¤§¨
'åâå 'íúàhçipa mpi` mdilr xtkn xirydy 'miryt'dy myke ©Ÿ¨

dywn .oaxw ipa mpi` mdilr xtkn xirydy 'mi`hg'd jk ,oaxw
:`xnbdeäéð éàîepi` iniptd xirydy d`neh ly df ote` edn - ©¦

y eiycwe ycwn z`neh `ed `ld ,eilr xtknäòéãé da Lé¤¨§¦¨
óBqa äòéãé da Léå älçzarci dligzay xnelk ,miizpia mlrde ©§¦¨§¤¨§¦¨©

okn xg`le ,ycwnl qpkp e` miycw lk`e gkye ,`nh `edy
,dyw ok m`e ,`nh `edy xkfpàeä ïaø÷ øa éàädf ote`ay - ©©¨§¨

`ziixad zkxvp recne ,cxeie dler oaxw miaiig d`neh ly
xtkn xg` oaxw `ld ,eilr xtkn epi` iniptd xirydy hrnl

:`xnbd zvxzn .eilràëéøö àìhrnl `ziixad dkxvp `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l`déì òãéúàcmixetikd mei axra el rcepy -êeîñ §¦§§©¥¨

ì,änçä úòé÷L,d`neha ycwnl qpkp e` miycw lk`e `hgy ¦§¦©©©¨
,mixetikd mei mcew oaxw `iadl witqd `leàðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨

`iadl eilr mixetikd mei xg`y xnel jzrca dler didy -
mle` ,cxeie dler oaxwéúééîcà,oaxw `iaiy cr - ©§©§¥
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המשך ביאנר למסכת שבנענת לינם רביעי עמ' א
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åì ÷øô áåéàfiÎe

å:ïzé íéiðò ètLîe òLø äiçé-àìæ:eäaâiå çöðì íáéLiå àqkì íéëìî-úàå åéðéò ÷écvî òøâé-àì Ÿ§©¤¬¨¨®¦§©−£¦¦´¦¥««Ÿ¦§©¬¦©¦À¥Å¨¬§¤§¨¦¬©¦¥®©Ÿ¦¥¬¹̈¤À©©¦§¨«
ç:éðò-éìáça ïeãëlé íéwfa íéøeñà-íàåè:eøabúé ék íäéòLôe íìòt íäì ãbiåéíðæà ìâiå §¦£¦¬©¦¦®¦¹¨§À§©§¥«Ÿ¦©©¥´¨¤´¨¢¨®¹¦§¥¤À¦´¦§©¨«©¦´¤¨ −§¨

:ïåàî ïeáLé-ék øîàiå øñenìàé:íéîéòpa íäéðLe áBha íäéîé elëé eãáòéå eòîLé-íàáéàì-íàå ©¨®©¹ÀŸ¤¦«§ª¬¥¨«¤¦«¦§§À§«©Å£¬Ÿ§©´§¥¤´©®¹§¥¤À©§¦¦«§¦´Ÿ
:úòã-éìák eòåâéå eøáòé çìLa eòîLéâé:íøñà ék eòeLé àì óà eîéNé áì-éôðçåãéøòpa úîz ¦−§§§¤´©©£®Ÿ§¹¦§§À¦§¦¨«©§«©§¥¥ −¨¦´¨®¬Ÿ§¹©§À¦´£¨¨«¨´Ÿ©´Ÿ©

:íéLãwa íúiçå íLôðåèçla ìâéå Béðòá éðò õlçé:íðæà õæè÷öeî-àì áçø øö-étî | Eúéñä óàå ©§¨®§¹©¨À̈©§¥¦«§©¥´¨¦´§¨§®§¦−¤©©´©¨§¨«§©³£¦§¸¦¦À̈©−©Ÿ¨´
ðçìL úçðå äézçz:ïLã àìî Eæé:eëîúé ètLîe ïéc úàìî òLø-ïéãå ©§¤®¨§©¬©ª¹§¨§À¨´¥¨«¤§¦¨¨¬¨¥®¨¦−¦§¨´¦§«Ÿ

i"yx
(Ê).åéðéò ÷éãöî òøâé àì:יושיבם מלכים עם אשר עד
(Á).íéøåñà íàå אסורים שיהו צדיקים תראה ואם

בל' אוני, בחבלי ילכדו או וחליים, ייסורין של בזיקים
חבלי  נקרא דאגה ובל' חבלי נקרא ומיתרים גורל
שחטאו  אלא אינו בלע"ז קודר"ש עוני. בחבלי יולדה.
ולהזהירם  לנקותם לטובתם מהם ליפרע ובא לפניו

אליו: íìòô.(Ë)לשוב íäì ãâéå הללו בייסורין
תנחומין  אליהוא דברי וכל לפניו שחטאו מודיעם
יסורין  על תדאג אל כלומר קינתורין ולא היו שלימים

לך: הן לטובה כי צדקת בייסורין øîàéå.(È)אם כי
מאון: åòîùé.(È‡)ישובון íà:ויעבדוהו(‚È)éôðçå

.áì עליהם ייסורין בבא אף. ישימו הם רשעים. שהם

ומגדפים: åòåùé.מחרפים àìå:בתחינה íøñà.לפניו éë
ירפאם: לא לפיכך בייסורין אוסרן úåîú(È„)כשהוא

.øòåðá:נפשם שעליהם éðò.ובשינוק õìçé העני את
תחנונים: בדבר רש עצמו מגיהנם õìçé.(ÂË)השם

עליו: שהביא עניו íðæà.בשביל õçìá ìâéå בלחץ
א  את מגלה עליו אלי:שהביא שוב לאמר óàå.(ÊË)זנו

והדיחך  הסיתך הללו ביסורין לך עשה גדולה עוד זאת
רחב: ותחתיה צר שפיה öåî÷.מגיהנם àì שיהא כדי

הבא  לעולם שתזכה אלא עוד ולא לתוכה צבור עשנה
דשן: מלא שלחנך úàìî.(ÊÈ)ונחת òùø ïéãå ואם

הייסורין  הם והמשפט הדין הרשעים ביסורי נתמלאת
באהבה: לקבלם לך ויש מגיהנם לעתיד לך יתמכו הם

cec zcevn
(Â).Ú˘¯ ‰ÈÁÈ ‡Ïיתן בעת אם אבל  כלל  דרך משגיח  איננו 

יחיה ולא  מהם הרשע את יבדיל אז  הרוח  שפלי עניים צורך  די 
עמהם: Ú¯‚È.(Ê)אותו ‡Ïרשעי בעון עין יעלים כאשר  ואף

עיניו יגרע  ולא  בידם המוחה הצדיק את מהם יבדיל הדור
בכסא : מלכים  לפני לשבת  אותו  ירום  עד  ועד Ì·È˘ÂÈÂ.ממנו

למעלה: עד  ויוגבהו בכסא אותם  מושיב Ì‡Â(Á)עולם
.ÌÈ¯ÂÒ‡קשורים הצדיקים  אשר יקרה לפעמים ואם

עוני: בחבלי ונלכדין היסורים לאÈÂ‚„.(Ë)בשלשלאות ר"ל 
גם אבל  עת בכל  משגיח  המקום  שאין בעבור כזאת להם קרה
עליהם ויבא  הישר מדרך  מעט  סרו כי באה בהשגחה זה 
הדרך  אשר ופשעיהם  פעלם  רוע  להם מגיד  כאלו ובזה  יסורים 
קט : כמעט  אליהם  ינטה  אם אף והולכים  מתגברים שהמה 

(È).Ï‚ÈÂיחשב א "כ  ולטובה  בה לאחוז  התחילו אשר  האון מן ישובון  אשר להם יאמר וכאלו מוסר לקבל  אזנם יגלה ובזה
ÂÚÓ˘È.(È‡)להם : Ì‡:כמאז ה ' את לעבוד וישובו  עשו  טוב לא  אשר היסורים  ע "י יבינו ימיהםÂÏÎÈ.אם יתר ישלימו אז

אחריתם: ישגא כי בנעימים  ושנותם  Â¯Â·ÚÈ.(È·)בטוב  ÁÏ˘·להבין דעת  בהם  היה לא כי על וימותו בחרב העולם  מן יעברו
מאון: ולשוב היסורים Ï·.(È‚)הוראת  ÈÙÁÂוחמה אף  מעלים המה ופתויו שאלתו  למלאות ליצרם המחניפים הרשעים אבל 

לתפלה: מקום  שאין  וחושבים  הסדור  רוע על וכועסים השמים במערכת  הכל  תולים כי ביסורים  אסרם  כאשר  ה' אל  יצעקו ולא
(„È).¯ÚÂ· ˙ÂÓ˙: נערותם בימי נפשם תמות כמותםÌ˙ÈÁÂ.ולכן מנוולת במיתה  ר"ל הקדשים בין מהם תצא החיוני נפשם

להם: מדיןıÏÁÈ.(ÂË)ושוה המקום יחלצו העוני בעבור הנה ביסורים המעונה  כי תחשב לטובה היסורים עוני באמת  הנה 
עוד : יחטאו ולא  ישובו  למען מוסר  לקבל  אזנם  יגלה  היסורים בלחץ כי ועוד  יותר הקשה  ‰Í˙ÈÒ.(ÊË)גיהנם Û‡Â מול אל 

לא רחב  ותחתיה חומה לשמור ודחוק צר פיה אשר גיהנם מדין  להצילך  לה' לשוב היסורים  הסיתו אותך שאף דע יאמר איוב 
הרבה : לצער בה עשנה להצביר ודחוק בתענוגÁÂ˙.צר תתענג ועוד ור"ל  ושומן דשן מלא יהיה שולחנך  על מונח  שיהיה מה

בעוה "ב: ¯˘Ú.(ÊÈ)הנפשי  ÔÈ„Â והמשפט הדין כי  תחשב לטובה  הלא בכך  מה  לרשע הראוי יסורים מדין נתמלאת אם ואף 
בעוה "ב: ולהתענג גיהנם מדין להנצל  אותך יסעדו הם  עליך הבאים 

oeiv zcevn
(Â).ËÙ˘ÓÂ משפט יהיה  מה וכן והצורך  הראוי דבר ענינו

יח)הכהנים גרעון:Ú¯‚È.(Ê):(דברים בכסאÒÎÏ‡.מל' כמו
לכסא ישבת  וכן הבי "ת במקום  ט)למ "ד ·ÌÈ˜Ê.(Á):(תהלים

יעבורו בזקים כמו מה)בשלשלאות חבל ·ÈÏ·Á.:(ישעיה מל '
ויסורין :ÈÂÚ.ויתר : המתיקות·ÌÈÓÈÚ.(È‡)ענויים ענין

בשלח·˘ÁÏ.(È·)והיופי: מעבור כמו  לג)בחרב  :(לעיל
(„È).ÌÈ˘„˜·יהיה ולא כמו הזנות למשכב המזומנים הם 
כג)קדש  הנעל ıÏÁÈ.(ÂË):(דברים חלוץ כמו וישלוף יוציא

כה) אתכם ·ıÁÏ.:(שם ולחצו כמו הדחק ו)ענין  :(עמוס
(ÊË).Í˙ÈÒ‰: ופתוי הסתה  ורוחבÂÓˆ˜.מל ' כמו ודוחק צר 

במוצק לז)מים  :(לקמן

ap wxt diryi - mi`iap

áð ÷øô äéòùéehÎg

çéôö ìB÷:ïBiö ýåýé áeLa eàøé ïéòa ïéò ék eðpøé åcçé ìB÷ eàNð CèúBáøç åcçé eðpø eçöt ¬Ÿ©²¦¨¬§−©§¨´§©¥®¦´©³¦§©Æ¦Æ¦§½§¬§−̈¦«¦§³©§Æ©§½̈¨§−
:íìLeøé ìàb Bnò ýåýé íçð-ék íìLeøééeàøå íéBbä-ìk éðéòì BLã÷ òBøæ-úà ýåýé óNç §¨¨®¦¦«¦©³§¨Æ©½¨©−§¨¨¦«¨©³§¨Æ¤§´©¨§½§¥¥−¨©¦®§¨Æ

(ñ) :eðéýìà úòeLé úà õøà-éñôà-ìkàéeøaä dëBzî eàö eòbz-ìà àîè íMî eàö eøeñ eøeñ ¨©§¥½̈¤¥−§©¬¡Ÿ¥«³ÆÆ§´¦½̈¨¥−©¦¨®§´¦½̈¦¾̈
àNð:ýåýé éìk éáééýìà íëôqàîe ýåýé íëéðôì Cìä-ék ïeëìú àì äñeðîáe eàöz ïBætçá àì ék Ÿ§¥−§¥¬§¨«¦´³Ÿ§¦¨Æ¥¥½¦§−̈´Ÿ¥¥®¦«Ÿ¥³¦§¥¤Æ§½̈§©¦§¤−¡Ÿ¥¬

(ñ) :ìàøNéâé:ãàî dáâå àOðå íeøé écáò ìékNé äpäãééìò eîîL øLàkúçLî-ïk íéaø E ¦§¨¥«¦¥¬©§¦−©§¦®¨¯§¦¨²§¨©−§«Ÿ©£¤̧¨§³¨¤ÆÆ©¦½¥¦§©¬
:íãà éðaî Bøàúå eäàøî Léàîåèøtñ-àì øLà ék íäét íéëìî eöt÷é åéìò íéaø íéBb äfé ïk ¥¦−©§¥®§Ÿ£−¦§¥¬¨¨«¥³©¤Æ¦´©¦½¨¨²¦§§¬§¨¦−¦¤®¦Â£¤̧«Ÿª©³

(ñ) :eððBaúä eòîL-àì øLàå eàø íäì̈¤Æ¨½©£¤¬«Ÿ¨§−¦§¨«
i"yx

.êéôåö (ç) והמגדלים החומות על שמעמידין צופים
לעיר: בא מי ולראות åàöגלה:óùç.(é)לבשר (àé)

.äëåúî אינן האחרונות האלו נחמות כל הגלות מתוך
האחרון: גלות על לכם àîè.אלא יהיו שקץ תגעו, אל

בהם: ä'.הטהרו:åøáä.מליג' éìë éàùåð הלוים הכהנים
לתחיי' (מכאן במדבר הקב"ה) (של כליו נושאי' שהיית'

íëéðôì.המתים): êìåä éë (áé) שבסוף דברים שני
לא  כי שבראשו. דברים שני מיישבין הזה המקרא
לנחותכם  ה' לפניכם הולך כי טעם, מה תצאו. בחפזון
אין  הדרך לנחותו לפניו מקדים ששלוחו ומי הדרך
שמאסיפכם  לפי תלכון. לא ובמנוסה בחפזון. יציאתו
רודף  מכל אתכם לשמור מאחריכם הולך ישראל אלהי

אחרי  ההולך המחנות לכל מאסף דן מחנה דגל ונסע כמו
ואת  הנחלשים את ממתין שהוא לפי מאסף קרוי המחנה
אחרי  הולך והמאסף ביהושע אומר הוא וכן הנכשלים

éãáò.הארון: ìéëùé äðä (âé) יצליח הימים באחרית הנה
שבו: צדיקים יעקב åîîù.עבדי øùàë (ãé) כאשר

זה  ואמרו שפלותם בראותם רבים עמים עליהם תמהו
מה  ראו ישראל) (של מראהו מאיש משחת כמה זה אל
רואים  אנחנו כאשר כן אדם בני משאר חשוך תארם

íéáø.בעינינו: íéåâ äæé ïë (åè) תגבר הוא גם עתה כן
זירוהו: אשר העכו"ם קרנות את וידה יסגרו åöô÷é.ידו

על  להם סופר לא אשר כבוד כי תימהון, מרוב פיהם
בו: ראו אדם אסתכלו:åððåáúä.שום

cec zcevn
(Á).ÍÈÙÂˆ ÏÂ˜המגדלים על העומדים  הצופים  של  קול 

ואמר הקול  יהיה  מה ומפרש  וחוזר  לעיר בא מי ולבשר  לראות 
בשמחה: וירננו קול ישאו  יחדיו ·ÔÈÚ.כולם  ÔÈÚ ÈÎראיה ר"ל 

יד ). (במדבר ה' אתה נראה בעין  עין אשר וכן  ונאמנה וודאית 
·Â˘·:כמאז שכינתו  שם  להשרות  ציון אל  ה' שב  כאשר .(Ë)

.'ÂÎÂ ÂÁˆÙלהרים פה פתחו  בירושלים אשר החרבות הבתים
מליצה: ענין והוא יחדיו  ורננו שמחה  ‰'.קול  ÌÁ ÈÎאת

הטובה: להם שהביא  במה ÌÈÏ˘Â¯È.עמו. Ï‡‚העכו"ם מיד 
בה: ‰'.(È)המושלים  Û˘Áואחז בהם להכות  זרועו גלה

האויב : מול  להלחם  זרועו המגלה מגבור ‡ÈÒÙבמשל ÏÎ
.ı¯‡:הארץ בקצות היושבים Â¯ÂÒ.(È‡)כל  Â¯ÂÒ הכפל

משם: וצאו כשדים מארץ סורו רב במהירות  ˆ‡Âלומר
.‰ÎÂ˙Ó:בה שאתם  עיר כל  ‰'.מתוך  ÈÏÎ È‡˘Â Â¯·‰הנקו

שלכם זיין כלי לומר רצה ה ' כלי הנושאים אתם טומאה מכל 
חנית: ולא חרב לא  והמצות  התורה  שהם  ה' כלי (È·)יהיו

.ÔÂÊÙÁ· ‡Ï ÈÎכי עם  ר"ל  ובהלה  בחפזון תצאו לא אלא 
כאדם בבהלה  תצאו לא מ"מ  במהירות משם שתסורו אמרתי

הבורח : כאדם ורדיפה  במנוסה תלכון ולא ÂÎÂ'.המפחד  ÍÏÂ‰ ÈÎ וא "כ אחריכם ללכת  המאסף והוא  לפניכם  ההולך  הוא  ה ' כי 
ביותר: בטוחים È„·Ú.(È‚)תהיו ÏÈÎ˘È ‰‰:רבות במקומות המקרא  כדרך יחיד  בל ' כולם וקראם ישראל  עבדי יצלח  ÌÂ¯Èאז

.'ÂÎÂ: והממשלה הגדולה מרבית  לפי במ"ש  הדבר וכפל  וכו' ונשא רם ˘ÂÓÓ.(È„)יהיה ¯˘‡Îהתמהון מרבית  שיעור כפי
ממשלה לא בו  אין  ר"ל  אדם  בן מתואר  משונה  ותארו איש ממראה  מראהו נשחת  אמת  הן באמרם שפלותם על רבים תמהו  אשר 

הלב: אמצות ולא גבורה ¯·ÌÈ.(ÂË)ולא ÌÈÂ‚ ‰ÊÈ ÔÎלהזות לבבו ויאמץ ידו ויגבר ימשול בעצמו הזה השיעור כמרבית 
עכו"ם: רבים עמים דמי Ì‰ÈÙ.ולטפטף ÌÈÎÏÓ ÂˆÙ˜È ÂÈÏÚמאומה דבר לבלי פיהם את העכו "ם מלכי  יסגרו הזה הדבר  על 

התמהון: ¯‡Â.מרוב Ì‰Ï ¯ÙÂÒ ‡Ï ¯˘‡ ÈÎ על הוסיף  כי להם שסופר ממה יותר  עוד  והממשלה הגדולה  ראו בעיניהם ר"ל 
˘ÂÚÓהשמועה. ‡Ï ¯˘‡Â:במ "ש הדבר  כפל  ..ÂÂ·˙‰:שהיא מה  כפי הדבר אמתת  בהבנת הסתכלו

oeiv zcevn
Á)(.ÍÈÙÂˆ: וראיה הבטה בהרמתÂÁˆÙ.(Ë)ענין פה פתחו

וצהלי רנה פצחי וכן שמחה  נד)קול כמוÛ˘Á.(È):(לקמן גלה
שובל  מו)חשפי אפס‡ÈÒÙ.:(לעיל כאלו הארץ בקצות כי קצות

ונקי :‰·¯Â.(È‡)וכלה : ברור ·ÔÂÊÙÁ.אלא :ÈÎ.(È·)מלשון
הבהלה: מהירת ורדיפה.ÒÂÓ·Â‰.ענין ניסה מלשון

ÌÎÙÈÒ‡ÓÂ לכל מאסף וכן מאסף  נקרא המחנה אחר ההולך  .
י)המחנות הנכשלים(במדבר כל מאסף שהוא לפי וזהו

באחרונה: כיÏÈÎ˘È.(È‚)הנשארים הצלחה ענין הוא
דוד  ויהי וכן בהשכל מעשהו עשה כאלו נראה  בדבר המצליח 

משכיל  דרכיו  יח)לכל פנו˘ÂÓÓ.(È„):(ש"א כמו תמיהה  ענין
והשמו כא)אלי צלפחד ÔÎ.:(איוב בנות כן כמו אמת כמו  ענינו

כז)דוברות  בלובןÂ‰‡¯Ó.:(במדבר פנים קלסתר זיו הוא 
הפרצוף :Â¯‡˙Âובהירות. צורת הוא  .(ÂË).‰ÊÈהזאה מל'

בגדי על נצחם  ויז כמו סג)והטפה סגירהÂˆÙ˜È.:(לקמן ענין 
פיה קפצה ועולתה  ה)כמו  הסתכלות‰˙·ÂÂ.:(איוב ענין

בבוקר אליו ואתבונן  כמו  ג)יתירה  :(מ"א



רכה el wxt aei` - miaezk

åì ÷øô áåéàfiÎe

å:ïzé íéiðò ètLîe òLø äiçé-àìæ:eäaâiå çöðì íáéLiå àqkì íéëìî-úàå åéðéò ÷écvî òøâé-àì Ÿ§©¤¬¨¨®¦§©−£¦¦´¦¥««Ÿ¦§©¬¦©¦À¥Å¨¬§¤§¨¦¬©¦¥®©Ÿ¦¥¬¹̈¤À©©¦§¨«
ç:éðò-éìáça ïeãëlé íéwfa íéøeñà-íàåè:eøabúé ék íäéòLôe íìòt íäì ãbiåéíðæà ìâiå §¦£¦¬©¦¦®¦¹¨§À§©§¥«Ÿ¦©©¥´¨¤´¨¢¨®¹¦§¥¤À¦´¦§©¨«©¦´¤¨ −§¨

:ïåàî ïeáLé-ék øîàiå øñenìàé:íéîéòpa íäéðLe áBha íäéîé elëé eãáòéå eòîLé-íàáéàì-íàå ©¨®©¹ÀŸ¤¦«§ª¬¥¨«¤¦«¦§§À§«©Å£¬Ÿ§©´§¥¤´©®¹§¥¤À©§¦¦«§¦´Ÿ
:úòã-éìák eòåâéå eøáòé çìLa eòîLéâé:íøñà ék eòeLé àì óà eîéNé áì-éôðçåãéøòpa úîz ¦−§§§¤´©©£®Ÿ§¹¦§§À¦§¦¨«©§«©§¥¥ −¨¦´¨®¬Ÿ§¹©§À¦´£¨¨«¨´Ÿ©´Ÿ©

:íéLãwa íúiçå íLôðåèçla ìâéå Béðòá éðò õlçé:íðæà õæè÷öeî-àì áçø øö-étî | Eúéñä óàå ©§¨®§¹©¨À̈©§¥¦«§©¥´¨¦´§¨§®§¦−¤©©´©¨§¨«§©³£¦§¸¦¦À̈©−©Ÿ¨´
ðçìL úçðå äézçz:ïLã àìî Eæé:eëîúé ètLîe ïéc úàìî òLø-ïéãå ©§¤®¨§©¬©ª¹§¨§À¨´¥¨«¤§¦¨¨¬¨¥®¨¦−¦§¨´¦§«Ÿ

i"yx
(Ê).åéðéò ÷éãöî òøâé àì:יושיבם מלכים עם אשר עד
(Á).íéøåñà íàå אסורים שיהו צדיקים תראה ואם

בל' אוני, בחבלי ילכדו או וחליים, ייסורין של בזיקים
חבלי  נקרא דאגה ובל' חבלי נקרא ומיתרים גורל
שחטאו  אלא אינו בלע"ז קודר"ש עוני. בחבלי יולדה.
ולהזהירם  לנקותם לטובתם מהם ליפרע ובא לפניו

אליו: íìòô.(Ë)לשוב íäì ãâéå הללו בייסורין
תנחומין  אליהוא דברי וכל לפניו שחטאו מודיעם
יסורין  על תדאג אל כלומר קינתורין ולא היו שלימים

לך: הן לטובה כי צדקת בייסורין øîàéå.(È)אם כי
מאון: åòîùé.(È‡)ישובון íà:ויעבדוהו(‚È)éôðçå

.áì עליהם ייסורין בבא אף. ישימו הם רשעים. שהם

ומגדפים: åòåùé.מחרפים àìå:בתחינה íøñà.לפניו éë
ירפאם: לא לפיכך בייסורין אוסרן úåîú(È„)כשהוא

.øòåðá:נפשם שעליהם éðò.ובשינוק õìçé העני את
תחנונים: בדבר רש עצמו מגיהנם õìçé.(ÂË)השם

עליו: שהביא עניו íðæà.בשביל õçìá ìâéå בלחץ
א  את מגלה עליו אלי:שהביא שוב לאמר óàå.(ÊË)זנו

והדיחך  הסיתך הללו ביסורין לך עשה גדולה עוד זאת
רחב: ותחתיה צר שפיה öåî÷.מגיהנם àì שיהא כדי

הבא  לעולם שתזכה אלא עוד ולא לתוכה צבור עשנה
דשן: מלא שלחנך úàìî.(ÊÈ)ונחת òùø ïéãå ואם

הייסורין  הם והמשפט הדין הרשעים ביסורי נתמלאת
באהבה: לקבלם לך ויש מגיהנם לעתיד לך יתמכו הם

cec zcevn
(Â).Ú˘¯ ‰ÈÁÈ ‡Ïיתן בעת אם אבל  כלל  דרך משגיח  איננו 

יחיה ולא  מהם הרשע את יבדיל אז  הרוח  שפלי עניים צורך  די 
עמהם: Ú¯‚È.(Ê)אותו ‡Ïרשעי בעון עין יעלים כאשר  ואף

עיניו יגרע  ולא  בידם המוחה הצדיק את מהם יבדיל הדור
בכסא : מלכים  לפני לשבת  אותו  ירום  עד  ועד Ì·È˘ÂÈÂ.ממנו

למעלה: עד  ויוגבהו בכסא אותם  מושיב Ì‡Â(Á)עולם
.ÌÈ¯ÂÒ‡קשורים הצדיקים  אשר יקרה לפעמים ואם

עוני: בחבלי ונלכדין היסורים לאÈÂ‚„.(Ë)בשלשלאות ר"ל 
גם אבל  עת בכל  משגיח  המקום  שאין בעבור כזאת להם קרה
עליהם ויבא  הישר מדרך  מעט  סרו כי באה בהשגחה זה 
הדרך  אשר ופשעיהם  פעלם  רוע  להם מגיד  כאלו ובזה  יסורים 
קט : כמעט  אליהם  ינטה  אם אף והולכים  מתגברים שהמה 

(È).Ï‚ÈÂיחשב א "כ  ולטובה  בה לאחוז  התחילו אשר  האון מן ישובון  אשר להם יאמר וכאלו מוסר לקבל  אזנם יגלה ובזה
ÂÚÓ˘È.(È‡)להם : Ì‡:כמאז ה ' את לעבוד וישובו  עשו  טוב לא  אשר היסורים  ע "י יבינו ימיהםÂÏÎÈ.אם יתר ישלימו אז

אחריתם: ישגא כי בנעימים  ושנותם  Â¯Â·ÚÈ.(È·)בטוב  ÁÏ˘·להבין דעת  בהם  היה לא כי על וימותו בחרב העולם  מן יעברו
מאון: ולשוב היסורים Ï·.(È‚)הוראת  ÈÙÁÂוחמה אף  מעלים המה ופתויו שאלתו  למלאות ליצרם המחניפים הרשעים אבל 

לתפלה: מקום  שאין  וחושבים  הסדור  רוע על וכועסים השמים במערכת  הכל  תולים כי ביסורים  אסרם  כאשר  ה' אל  יצעקו ולא
(„È).¯ÚÂ· ˙ÂÓ˙: נערותם בימי נפשם תמות כמותםÌ˙ÈÁÂ.ולכן מנוולת במיתה  ר"ל הקדשים בין מהם תצא החיוני נפשם

להם: מדיןıÏÁÈ.(ÂË)ושוה המקום יחלצו העוני בעבור הנה ביסורים המעונה  כי תחשב לטובה היסורים עוני באמת  הנה 
עוד : יחטאו ולא  ישובו  למען מוסר  לקבל  אזנם  יגלה  היסורים בלחץ כי ועוד  יותר הקשה  ‰Í˙ÈÒ.(ÊË)גיהנם Û‡Â מול אל 

לא רחב  ותחתיה חומה לשמור ודחוק צר פיה אשר גיהנם מדין  להצילך  לה' לשוב היסורים  הסיתו אותך שאף דע יאמר איוב 
הרבה : לצער בה עשנה להצביר ודחוק בתענוגÁÂ˙.צר תתענג ועוד ור"ל  ושומן דשן מלא יהיה שולחנך  על מונח  שיהיה מה

בעוה "ב: ¯˘Ú.(ÊÈ)הנפשי  ÔÈ„Â והמשפט הדין כי  תחשב לטובה  הלא בכך  מה  לרשע הראוי יסורים מדין נתמלאת אם ואף 
בעוה "ב: ולהתענג גיהנם מדין להנצל  אותך יסעדו הם  עליך הבאים 

oeiv zcevn
(Â).ËÙ˘ÓÂ משפט יהיה  מה וכן והצורך  הראוי דבר ענינו

יח)הכהנים גרעון:Ú¯‚È.(Ê):(דברים בכסאÒÎÏ‡.מל' כמו
לכסא ישבת  וכן הבי "ת במקום  ט)למ "ד ·ÌÈ˜Ê.(Á):(תהלים

יעבורו בזקים כמו מה)בשלשלאות חבל ·ÈÏ·Á.:(ישעיה מל '
ויסורין :ÈÂÚ.ויתר : המתיקות·ÌÈÓÈÚ.(È‡)ענויים ענין

בשלח·˘ÁÏ.(È·)והיופי: מעבור כמו  לג)בחרב  :(לעיל
(„È).ÌÈ˘„˜·יהיה ולא כמו הזנות למשכב המזומנים הם 
כג)קדש  הנעל ıÏÁÈ.(ÂË):(דברים חלוץ כמו וישלוף יוציא

כה) אתכם ·ıÁÏ.:(שם ולחצו כמו הדחק ו)ענין  :(עמוס
(ÊË).Í˙ÈÒ‰: ופתוי הסתה  ורוחבÂÓˆ˜.מל ' כמו ודוחק צר 

במוצק לז)מים  :(לקמן

ap wxt diryi - mi`iap

áð ÷øô äéòùéehÎg

çéôö ìB÷:ïBiö ýåýé áeLa eàøé ïéòa ïéò ék eðpøé åcçé ìB÷ eàNð CèúBáøç åcçé eðpø eçöt ¬Ÿ©²¦¨¬§−©§¨´§©¥®¦´©³¦§©Æ¦Æ¦§½§¬§−̈¦«¦§³©§Æ©§½̈¨§−
:íìLeøé ìàb Bnò ýåýé íçð-ék íìLeøééeàøå íéBbä-ìk éðéòì BLã÷ òBøæ-úà ýåýé óNç §¨¨®¦¦«¦©³§¨Æ©½¨©−§¨¨¦«¨©³§¨Æ¤§´©¨§½§¥¥−¨©¦®§¨Æ

(ñ) :eðéýìà úòeLé úà õøà-éñôà-ìkàéeøaä dëBzî eàö eòbz-ìà àîè íMî eàö eøeñ eøeñ ¨©§¥½̈¤¥−§©¬¡Ÿ¥«³ÆÆ§´¦½̈¨¥−©¦¨®§´¦½̈¦¾̈
àNð:ýåýé éìk éáééýìà íëôqàîe ýåýé íëéðôì Cìä-ék ïeëìú àì äñeðîáe eàöz ïBætçá àì ék Ÿ§¥−§¥¬§¨«¦´³Ÿ§¦¨Æ¥¥½¦§−̈´Ÿ¥¥®¦«Ÿ¥³¦§¥¤Æ§½̈§©¦§¤−¡Ÿ¥¬

(ñ) :ìàøNéâé:ãàî dáâå àOðå íeøé écáò ìékNé äpäãééìò eîîL øLàkúçLî-ïk íéaø E ¦§¨¥«¦¥¬©§¦−©§¦®¨¯§¦¨²§¨©−§«Ÿ©£¤̧¨§³¨¤ÆÆ©¦½¥¦§©¬
:íãà éðaî Bøàúå eäàøî Léàîåèøtñ-àì øLà ék íäét íéëìî eöt÷é åéìò íéaø íéBb äfé ïk ¥¦−©§¥®§Ÿ£−¦§¥¬¨¨«¥³©¤Æ¦´©¦½¨¨²¦§§¬§¨¦−¦¤®¦Â£¤̧«Ÿª©³

(ñ) :eððBaúä eòîL-àì øLàå eàø íäì̈¤Æ¨½©£¤¬«Ÿ¨§−¦§¨«
i"yx

.êéôåö (ç) והמגדלים החומות על שמעמידין צופים
לעיר: בא מי ולראות åàöגלה:óùç.(é)לבשר (àé)

.äëåúî אינן האחרונות האלו נחמות כל הגלות מתוך
האחרון: גלות על לכם àîè.אלא יהיו שקץ תגעו, אל

בהם: ä'.הטהרו:åøáä.מליג' éìë éàùåð הלוים הכהנים
לתחיי' (מכאן במדבר הקב"ה) (של כליו נושאי' שהיית'

íëéðôì.המתים): êìåä éë (áé) שבסוף דברים שני
לא  כי שבראשו. דברים שני מיישבין הזה המקרא
לנחותכם  ה' לפניכם הולך כי טעם, מה תצאו. בחפזון
אין  הדרך לנחותו לפניו מקדים ששלוחו ומי הדרך
שמאסיפכם  לפי תלכון. לא ובמנוסה בחפזון. יציאתו
רודף  מכל אתכם לשמור מאחריכם הולך ישראל אלהי

אחרי  ההולך המחנות לכל מאסף דן מחנה דגל ונסע כמו
ואת  הנחלשים את ממתין שהוא לפי מאסף קרוי המחנה
אחרי  הולך והמאסף ביהושע אומר הוא וכן הנכשלים

éãáò.הארון: ìéëùé äðä (âé) יצליח הימים באחרית הנה
שבו: צדיקים יעקב åîîù.עבדי øùàë (ãé) כאשר

זה  ואמרו שפלותם בראותם רבים עמים עליהם תמהו
מה  ראו ישראל) (של מראהו מאיש משחת כמה זה אל
רואים  אנחנו כאשר כן אדם בני משאר חשוך תארם

íéáø.בעינינו: íéåâ äæé ïë (åè) תגבר הוא גם עתה כן
זירוהו: אשר העכו"ם קרנות את וידה יסגרו åöô÷é.ידו

על  להם סופר לא אשר כבוד כי תימהון, מרוב פיהם
בו: ראו אדם אסתכלו:åððåáúä.שום

cec zcevn
(Á).ÍÈÙÂˆ ÏÂ˜המגדלים על העומדים  הצופים  של  קול 

ואמר הקול  יהיה  מה ומפרש  וחוזר  לעיר בא מי ולבשר  לראות 
בשמחה: וירננו קול ישאו  יחדיו ·ÔÈÚ.כולם  ÔÈÚ ÈÎראיה ר"ל 

יד ). (במדבר ה' אתה נראה בעין  עין אשר וכן  ונאמנה וודאית 
·Â˘·:כמאז שכינתו  שם  להשרות  ציון אל  ה' שב  כאשר .(Ë)

.'ÂÎÂ ÂÁˆÙלהרים פה פתחו  בירושלים אשר החרבות הבתים
מליצה: ענין והוא יחדיו  ורננו שמחה  ‰'.קול  ÌÁ ÈÎאת

הטובה: להם שהביא  במה ÌÈÏ˘Â¯È.עמו. Ï‡‚העכו"ם מיד 
בה: ‰'.(È)המושלים  Û˘Áואחז בהם להכות  זרועו גלה

האויב : מול  להלחם  זרועו המגלה מגבור ‡ÈÒÙבמשל ÏÎ
.ı¯‡:הארץ בקצות היושבים Â¯ÂÒ.(È‡)כל  Â¯ÂÒ הכפל

משם: וצאו כשדים מארץ סורו רב במהירות  ˆ‡Âלומר
.‰ÎÂ˙Ó:בה שאתם  עיר כל  ‰'.מתוך  ÈÏÎ È‡˘Â Â¯·‰הנקו

שלכם זיין כלי לומר רצה ה ' כלי הנושאים אתם טומאה מכל 
חנית: ולא חרב לא  והמצות  התורה  שהם  ה' כלי (È·)יהיו

.ÔÂÊÙÁ· ‡Ï ÈÎכי עם  ר"ל  ובהלה  בחפזון תצאו לא אלא 
כאדם בבהלה  תצאו לא מ"מ  במהירות משם שתסורו אמרתי

הבורח : כאדם ורדיפה  במנוסה תלכון ולא ÂÎÂ'.המפחד  ÍÏÂ‰ ÈÎ וא "כ אחריכם ללכת  המאסף והוא  לפניכם  ההולך  הוא  ה ' כי 
ביותר: בטוחים È„·Ú.(È‚)תהיו ÏÈÎ˘È ‰‰:רבות במקומות המקרא  כדרך יחיד  בל ' כולם וקראם ישראל  עבדי יצלח  ÌÂ¯Èאז

.'ÂÎÂ: והממשלה הגדולה מרבית  לפי במ"ש  הדבר וכפל  וכו' ונשא רם ˘ÂÓÓ.(È„)יהיה ¯˘‡Îהתמהון מרבית  שיעור כפי
ממשלה לא בו  אין  ר"ל  אדם  בן מתואר  משונה  ותארו איש ממראה  מראהו נשחת  אמת  הן באמרם שפלותם על רבים תמהו  אשר 

הלב: אמצות ולא גבורה ¯·ÌÈ.(ÂË)ולא ÌÈÂ‚ ‰ÊÈ ÔÎלהזות לבבו ויאמץ ידו ויגבר ימשול בעצמו הזה השיעור כמרבית 
עכו"ם: רבים עמים דמי Ì‰ÈÙ.ולטפטף ÌÈÎÏÓ ÂˆÙ˜È ÂÈÏÚמאומה דבר לבלי פיהם את העכו "ם מלכי  יסגרו הזה הדבר  על 

התמהון: ¯‡Â.מרוב Ì‰Ï ¯ÙÂÒ ‡Ï ¯˘‡ ÈÎ על הוסיף  כי להם שסופר ממה יותר  עוד  והממשלה הגדולה  ראו בעיניהם ר"ל 
˘ÂÚÓהשמועה. ‡Ï ¯˘‡Â:במ "ש הדבר  כפל  ..ÂÂ·˙‰:שהיא מה  כפי הדבר אמתת  בהבנת הסתכלו

oeiv zcevn
Á)(.ÍÈÙÂˆ: וראיה הבטה בהרמתÂÁˆÙ.(Ë)ענין פה פתחו

וצהלי רנה פצחי וכן שמחה  נד)קול כמוÛ˘Á.(È):(לקמן גלה
שובל  מו)חשפי אפס‡ÈÒÙ.:(לעיל כאלו הארץ בקצות כי קצות

ונקי :‰·¯Â.(È‡)וכלה : ברור ·ÔÂÊÙÁ.אלא :ÈÎ.(È·)מלשון
הבהלה: מהירת ורדיפה.ÒÂÓ·Â‰.ענין ניסה מלשון

ÌÎÙÈÒ‡ÓÂ לכל מאסף וכן מאסף  נקרא המחנה אחר ההולך  .
י)המחנות הנכשלים(במדבר כל מאסף שהוא לפי וזהו

באחרונה: כיÏÈÎ˘È.(È‚)הנשארים הצלחה ענין הוא
דוד  ויהי וכן בהשכל מעשהו עשה כאלו נראה  בדבר המצליח 

משכיל  דרכיו  יח)לכל פנו˘ÂÓÓ.(È„):(ש"א כמו תמיהה  ענין
והשמו כא)אלי צלפחד ÔÎ.:(איוב בנות כן כמו אמת כמו  ענינו

כז)דוברות  בלובןÂ‰‡¯Ó.:(במדבר פנים קלסתר זיו הוא 
הפרצוף :Â¯‡˙Âובהירות. צורת הוא  .(ÂË).‰ÊÈהזאה מל'

בגדי על נצחם  ויז כמו סג)והטפה סגירהÂˆÙ˜È.:(לקמן ענין 
פיה קפצה ועולתה  ה)כמו  הסתכלות‰˙·ÂÂ.:(איוב ענין

בבוקר אליו ואתבונן  כמו  ג)יתירה  :(מ"א
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‡ãöék úBiðòz øãñ?øéò ìL dáBçøì äázä úà ïéàéöBî;àéNpä Làøáe äázä éab ìò äì÷î øôà ïéðúBðå ¥¤©£¦¥©¦¦¤©¥¨¦§¨¤¦§§¦¥¤©§¤©©¥©¥¨§Ÿ©¨¦

ïéc úéa áà Làøáe;BLàøa ïúBð ãçàå ãçà ìëå.ïéLeaë éøác ïäéðôì øîBà ïäaL ï÷fä:eðéçà,øîàð àG §Ÿ©¥¦§¨¤¨§¤¨¥§Ÿ©¨¥¤¨¤¥¦§¥¤¦§¥¦¦©¥¤¡©
äåðéð éLðàa:"íúéðòz úàå íwN úà íéäGàä àøiå",àlà(é ,â äðåé):íäéNòî-úà íéäGàä àøiå",eáL-ék §©§¥¦§¥©©§¨¡¦¤©¨§¤©£¦¨¤¨©©§¨¡¦¤©£¥¤¦¨

"äòøä íkøcî;øîBà àeä äìawáe(âé ,á ìàåé):"íëéãâa-ìàå íëááì eòø÷å". ¦©§¨¨¨¨©©¨¨¥§¦§§©§¤§©¦§¥¤
·älôúa eãîò.ìéâøå ï÷æ äázä éðôì ïéãéøBî,í÷éø Búéáe íéða Bì Léå,älôza íìL Baì àäiL éãk.øîBàå ¨§¦§¦¨¦¦¦§¥©¥¨¨¥§¨¦§¤¨¦¥¥¨§¥¤§¥¦¨¥©§¦¨§¥

ò íäéðôìúBëøa òaøàå íéøN:íBé ìëaL äøNò äðBîL,éñBîeLL ãBò ïäéìò ó. ¦§¥¤¤§¦§©§©§¨§¤¤§¥¤§¨¦£¥¤¥
‚ïä elàå:úBøôBLå úBðBøëæ,"éððòiå éúàø÷ él äúøva 'ä-ìà",'Bâå "íéøää-ìà éðéò àOà",íéwîònî" §¥¥¦§§¨¤©¨¨¨¦¨¨¦©©£¥¦¤¨¥©¤¤¨¦§¦©£©¦

éúàø÷"'ä E,"óèòé-éë éðòì älôz".äãeäé éaøøîBà:éøö äéä àGúBøôBLå úBðBøëæ øîBì C,øîBà àlà §¨¦§¦¨§¨¦¦©£Ÿ©¦§¨¥¨¨¨¦©¦§§¨¤¨¥
ïäézçz:õøàá äéäé-ék áòø",'Bâå "äéäé-ék øác,"úBøvaä éøác-ìò eäéîøé-ìà 'ä-øác äéä øLà",øîBàå ©§¥¤¨¨¦¦§¤¨¨¤¤¤¦¦§¤§£¤¨¨§©¤¦§§¨©¦§¥©©¨§¥
ïäéîúBç. §¥¤

a`̀̀̀.cvik zeiprz xcq:éøééî à÷ úåðåøçà úåéðòú òáùá.daizd z`äîìå .åðéðååòá äæáúðå åðì äéä òåðö éìë øîåìë ,åá çðåî äøåú øôñù ïåøàä
:øéò ìù äáåçøá àéñäøôá åðîöò äæáð ,åðéðòð àìå úñðëä úéáá äòðöá åð÷òö ,øîåì ,øéò ìù äáåçøì.dlwn xt`éø÷à éîð øôòã íåùîå .äôøù øôà

:íçøéå ÷çöé ìù åúãé÷ò ä"á÷ä øåëæéù éãë ùîî øôà äéäéù êéøö àëäã ,äì÷î øôà àðú øôà.daizd iab lráéúëã íåùî( â"ñ äéòùé)íúøö ìëá
:øö åì.'eke `iypd y`xae:íéøçàî ùééáúîì åîöòî ùééáúî äîåã åðéàù éôì ,øúåé åùééáúéù éãë ,íéìèåð íðéà ïîöò ïäå.miyeak ixacíéøáã

:áèåîì åøéæçäì íãà ìù åáì ïéùáåëù.dlawae:íéàéáðä éøáãá
aaaa.libxe:äìôú øãñ òãåéä.owix eziae mipa el yieïî ï÷éø åúéá ð"à .äðååëá ììôúî åéìò äîåâò åùôðù êåúîå ,åéðá úà ñðøôì äîá åúéáá ïéàù

:åúåãìéá òø íù åéìò àöé àìù ,úåøéáòä.yy mdilr oitiqene:åììä úåëøá 'å øîåà àôåøì ìàåâ ïéá
bbbb.zexteye zepexkf:äðùä ùàøá íéøîåàù åîë íé÷åñôä ìë.odinzeg xne`eøçà ïëå ,úåøôåù úîéúç úåøôåù øçàå ,úåðåøëæ úîéúç úåðåøëæ øçà

:ìéæàå ùøôîãë íìåë

`xephxa yexit
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של מיוחד  סדר נהוג היה הציבור, על  דין בית שגזרו האחרונות תעניות בשבע

באים  א-ה) (משניות זה בפרק התעוררות. דברי  נאמרו התפילה וקודם תפילה,

סדר . אותו של הפרטים

úBiðòz øãñהאחרונות התעניות שבע של –(`xnba `ziixa)– ÅÆÇÂÄ
äázä úà ïéàéöBî ?ãöék, שבתוכו התורה ספר  עם הקודש  ארון – ÅÇÄÄÆÇÅÈ

øéò ìL dáBçøì: לומר לרחוב? יוצאים למה אמרו : בגמרא – ÄÀÈÆÄ
בפרהסיא". עצמנו  נבזה נענינו, ולא הכנסת), (בבית בצנעא "זעקנו 

התיבה? את מוציאין בעוונינו ";ולמה ונתבזה לנו  היה צנוע "כלי  לומר :

äì÷î øôà ïéðúBðå,שרפה אפר –äázä éab ìò משום – ÀÀÄÅÆÇÀÆÇÇÅÇÅÈ
ט ט ט ט ):):):):שנאמר  יגיגיגיג,,,, צר ".((((ישעיהישעיהישעיהישעיה לו צרתם Làøáe"בכל àéNpä LàøáeÀÙÇÈÄÀÙ

ïéc úéa áàבראש ונותן  האפר מן נוטל העם מן שאחד  כלומר  – ÇÅÄ
נותנים  ואינם התפילין; הנחת במקום דין, בית אב ובראש  הנשיא

שאינו  יתרה, בושה להם שתהא כדי ראשם, על האפר  את בעצמם

יש חשיבותם מתוך  שכן מאחרים, למתבייש מעצמו  מתבייש  דומה

ראשם על אפר נותנים כשאחרים יותר  נפש עגמת ורש ורש ורש ורש """"יייי))))להם ;((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

וכאן  עפר , גם משמעו  סתם שאפר לפי מקלה" "אפר נקטה משנתנו 

ממש; אפר BLàøaצריך ïúBð ãçàå ãçà ìëå. אפר –ï÷fä ÀÈÆÈÀÆÈÅÀÙÇÈÅ
ïäaLחכם גם והוא ïéLeaë,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))– éøác ïäéðôì øîBà– ÆÈÆÅÄÀÅÆÄÀÅÄÄ

למוטב, להחזירם לבם את הכובשים `xne:דברים `ed jke,eðéçàÇÅ
úàå íwN úà íéäGàä àøiå" :äåðéð éLðàa øîàð àGÆÁÇÀÇÀÅÄÀÅÇÇÀÈÁÄÆÇÈÀÆ
eáL-ék ,íäéNòî-úà íéäGàä àøiå" :àlà ,"íúéðòzÇÂÄÈÆÈÇÇÀÈÁÄÆÇÂÅÆÄÈ

"äòøä íkøcî תשובה אלא מועילים והתענית השק שאין  ומכאן – ÄÇÀÈÈÈÈ
טובים. הנביאים,äìawáeומעשים בדברי  –øîBà àeäאומר – ÇÇÈÈÅ

íëéãâa-ìàå"הנביא: íëááì eòø÷å"בדברי הזקן  מאריך וכך  – ÀÄÀÀÇÀÆÀÇÄÀÅÆ
ו  לבם שמכניע עד  כוחו  כפי גמורהכיבושין  לתשובה .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))מעוררם

ולא  אומר" הוא "ובקבלה המשנה נקטה השני שבפסוק הטעם, מבואר ברש"י 
את  ומזהיר ומודיע מצווה שהנביא מקום שכל לפי הראשון, בפסוק כך  נקטה
בפסוק  כמו  הנביא, דבר נזכר  שלא במקום אבל  "קבלה", לו קוראים ישראל ,
דבר, ממנו למדים אגב ודרך  והולך , כמספר  שהוא במשנתנו , המובא הראשון 

"קבלה". לו קוראים אין

i y i l y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

älôúa eãîòלהתפלל עומדים היו הזקן של הכיבושין דברי  לאחר  – ÈÀÄÀÄÈ
מקום, eideäázäבאותו  éðôì ïéãéøBî, ציבור שליח –ìéâøå ï÷æ ÄÄÄÀÅÇÅÈÈÅÀÈÄ

התפילה, בסדר  הרגיל  –íéða Bì Léå,עליו שפרנסתם –Búéáe ÀÆÈÄÅ
í÷éø:(בגמרא) מפרשים ויש לפרנסם; במה לו ואין –mwix eziae ÅÈ

העבירות טובטובטובטוב")")")")מן  יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  älôza,((((עייןעייןעייןעיין íìL Baì àäiL éãkÀÅÆÀÅÄÈÅÇÀÄÈ
נשבר, ולב הכנעה מתוך  הלב, בכוונת תפלתו  שתהא –øîBàåÀÅ

,íBé ìëaL äøNò äðBîL :úBëøa òaøàå íéøNò íäéðôìÄÀÅÆÆÀÄÀÇÀÇÀÈÀÆÆÀÅÆÀÈ
LL ãBò ïäéìò óéñBîe,"ל "רפאנו ישראל" "גואל  בין ברכות, – ÄÂÅÆÅ

להלן . כמפורט

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïä elàå:הנוספות הברכות שש  –úBøôBLå úBðBøëæשתי – ÀÅÅÄÀÀÈ
זוכר ("אתה השנה בראש  הנאמרות ושופרות זכרונות של הברכות

וכו '); כבודך " בענן נגלית "אתה וכו', עולם" b'ä-ìà"Æ.מעשה
"éððòiå éúàø÷ él äúøva וחותם שבתהלים, ק"כ  מזמור היינו – ÇÈÈÈÄÈÈÄÇÇÂÅÄ

הבאה; במשנה כמפורש  c'Bâå.בברכה, "íéøää-ìà éðéò àOà"ÆÈÅÇÆÆÈÄÀ
בברכה; וחותם שבתהלים, קכ "א מזמור  –.dEéúàø÷ íéwîònî"ÄÇÂÇÄÀÈÄ

"'ä;בברכה וחותם שבתהלים, ק"ל  מזמור –.eéðòì älôz"ÀÄÈÀÈÄ
"óèòé-éë.בברכה וחותם שבתהלים, ק"ב מזמור –äãeäé éaø ÄÇÂÙÇÄÀÈ

úBøôBLå úBðBøëæ øîBì Céøö äéä àG :øîBà אין כלומר  – ÅÈÈÈÄÇÄÀÀÈ
ושופרות, זכרונות בתעניות "áòøאומרים :ïäézçz øîBà àlàÆÈÅÇÀÅÆÈÈ

'Bâå "äéäé-ék øác ,õøàá äéäé-ék מפסוק ח' פרק  מלכים – ÄÄÀÆÈÈÆÆÆÄÄÀÆÀ
זכרונות, תחת זה ואילך ; eäéîøé-ìàל "ז 'ä-øác äéä øLà"ÂÆÈÈÀÇÆÄÀÀÈ

"úBøvaä éøác-ìò.שופרות תחת זה י"ד; ירמיה –øîBàå ÇÄÀÅÇÇÈÀÅ
ïäéîúBçויש להלן . כמפורש  חתימתה את אומר ברכה כל  אחר  – ÀÅÆ

שמכל כלומר היא, יהודה רבי  מדברי  האחרונה שהפיסקא מפרשים,
מלכים  מספר  שהפסוקים ושופרות, זכרונות של  חותמיהן אומר  מקום

בברכת  חותם הוא ירמיהו מספר  והפסוקים זכרונות, בברכת חותם הוא
ישראלישראלישראלישראל")")")")שופרות .("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn oey`x wxt ziprz zkqn

‰íéîLb eãøé àGå åìñk Lãç Làø òébä–GL ïéøæBb ïéc úéaøeavä ìò úBiðòz L;äëLçMî ïéúBLå ïéìëBà, ¦¦©ŸŸ¤¦§¥§¨§§¨¦¥¦§¦¨©£¦©©¦§¦§¦¦¤¨¥¨
ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe äöéçøáe äëàìîa ïéøzîe. ª¨¦¦§¨¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨

Âeðòð àGå elà eøáò–GL ïéøæBb ïéc úéaøeavä ìò úBøçà úBiðòz L.íBé ãBòaî ïéúBLå ïéìëBà,ïéøeñàå ¨§¥§©£¥¦§¦¨©£¦£¥©©¦§¦§¦¦§©£¦
ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe äöéçøáe äëàìîa,úBàöçønä úà ïéìòBðå.eðòð àGå elà eøáò ¦§¨¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨§£¦¤©¤§£¨¨§¥§©£

–òáL ãBò íäéìò ïéøæBb ïéc úéa,GL ïäLøeavä ìò úBiðòz äøNò L.éøäúBðBLàøä ìò úBøúé elà, ¥¦§¦£¥¤¤©¤¥§¤§¥©£¦©©¦£¥¥§¥©¨¦
úBéeðçä úà ïéìòBðå ïéòéøúî elàaL.äëLç íò ïéhî éðMa,úaMä ãBák éðtî ïéøzî éLéîçáe. ¤¨¥©§¦¦§£¦¤©£©¥¦©¦¦£¥¨©£¦¦ª¨¦¦§¥§©©¨

Êeðòð àGå elà eøáò–ïzîe àOîa ïéèòîî,äòéèðáe ïéðáa,ïéàeOðáe ïéñeøàa,íãà ïéa íBìL úìéàLáe ¨§¥§©£§©£¦§©¨©¨§¦§¨¦§¦¨§¥¦§¦¦¦§¦©¨¥¨¨
Bøáçì,íB÷nì ïéôeæpä íãà éðák.ïñéð àöiL ãò íépòúîe íéøæBç íéãéçéä.eãøéå ïñéð àöéíéîLb–äìì÷ ïîéñ, ©£¥¦§¥¨¨©§¦©¨©§¦¦§¦¦§©¦©¤¥¥¦¨¨¨¦¨§¨§§¨¦¦¨§¨¨

øîàpL(æé ,áé à ìàåîù):øîBâå "íBiä íéhç-øéö÷ àGä". ¤¤¡©£§¦¦¦©§¥

eeee.xeavd lr zeiprz xyr dyly ody:ïéðîä ïî íðéà íéãéçéã úåéðòúå ,ùù åðòúä øáëù.oirixzn:úåøôåùá.oihn ipyaïéçúåô úéðòú ìù éðùá
:õåçì ïúøåçñ ïéàéöåî ïéà ìáà ,áøò úòì úö÷ úåéåðçä éúìã.mixzen iyingae:íåéä ìë çåúôì

ffff.drihpae oipaa.åéúçú íéëìîä ìééèì õøàä ìò êñéîä ìåãâ ïìéà ïåâë äçîù ìù äòéèðå ,åúôåç åá úåùòì úåðúç úéá ïåâë äçîù ìù ïéðá à÷åãå
:øúåî åéúåøéôì ïìéà úòéèðå ,åá øåãì úéá ìáàdllw oniq minybd oqip `vi.àöåéëå ìàøùé õøàá åììä íéðéãä ìëå .ïñéð [àöéù] íãå÷ ììë åãøé àìùë

åúåà øáò íàå ,íäì êéøö àåäù ïîæá íéîùâä ìàåù ãçàå ãçà ìë ,ìàøùé õøà ìù íéîùâä ïîæë åðéà íäìù íéîùâä ïîæù íé÷åçøä íééàä ìáà ,äá
:ïéúéðúîá éåðùä øãñë íéãéçéä åðòúäù øçà øåáöä ìò úåéðòú íéøæåâ íå÷î åúåà ìù ã"á ,íéîùâ åãøé àìå ïäì òåãéä ïîæä

`xephxa yexit
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ïéøæBb ïéc úéa ,íéîLb eãøé àGå åìñk Lãç Làø òébäÄÄÇÙÙÆÄÀÅÀÈÀÀÈÄÅÄÀÄ
GLúBiðòz L,בשבוע ושני וחמישי שני –øeavä ìò;כולו – ÈÇÂÄÇÇÄ

אלו בתעניות äëLçMîואף ïéúBLå ïéìëBàשלפני בלילה – ÀÄÀÄÄÆÈÅÈ
הקודמת. במשנה כמבואר äöéçøáeהתענית äëàìîa ïéøzîeËÈÄÄÀÈÈÄÀÄÈ

ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe תעניות כדין – ÀÄÈÄÀÄÇÇÇÀÈÀÇÀÄÇÄÈ
הקודמת. במשנה ששנינו היחידים

ו ה נ ש מ ר ו א ב

elà eøáò,הציבור על  דין  בית שגזרו  הראשונות התעניות שלש – ÈÀÅ
eðòð àGå,גשמים ירדו ולא השמים, מן –GL ïéøæBb ïéc úéaL ÀÇÂÅÄÀÄÈ

øeavä ìò úBøçà úBiðòz תעניות ובשלוש ושני ; וחמישי שני – ÇÂÄÂÅÇÇÄ
íBéאלו ãBòaî ïéúBLå ïéìëBàלאכול שמפסיקים כלומר  – ÀÄÀÄÄÀ

שנוהגים  כמו  משחשיכה, בתענית ומתחילים יום, מבעוד ולשתות
באב. ובתשעה כיפור הללוïéøeñàåבצום התענית בימי –äëàìîa ÇÂÄÄÀÈÈ

שנאמר  ידידידיד):):):):– אאאא,,,, ודרשו:((((יואליואליואליואל עצרה", קראו  צום –"dxvr""קדשו
– עצרת ושמיני (שבועות בעשיית רש רש רש רש """"ייייכעצרת אסור  עצרת מה ,(

מלאכה בעשיית אסור  תענית אף היינו äöéçøáe,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))מלאכה – ÄÀÄÈ
מותר  ורגלים ידים פנים, אבל  בחמים, הגוף כל רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ברחיצת ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

ד ד ד ד ),),),), גגגג,,,, תענית תענית תענית תענית  ähnäהלהלהלהל'''' LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe– ÀÄÈÄÀÄÇÇÇÀÈÀÇÀÄÇÄÈ
תענוג, בהם שיש  דברים בהם לעשות שלא אלו בתעניות שמחמירים

úBàöçønä úà ïéìòBðå שלא החמים, המרחצאות את סוגרים – ÀÂÄÆÇÆÀÂÈ
בהם. לרחוץ eðòðיבואו  àGå elà eøáò,גשמים ירדו  לא ועדיין  – ÈÀÅÀÇÂ

òáL ãBò íäéìò ïéøæBb ïéc úéaושני וחמישי , שני תעניות: – ÅÄÀÄÂÅÆÆÇ
ושני, וחמישי ושני GLוחמישי , ïäLøeavä ìò úBiðòz äøNò L ÆÅÀÆÀÅÇÂÄÇÇÄ

להשמיענו  כדי  המניין, את המשנה ונקטה הקודמות; התעניות שש עם –

עצירת  מפני הציבור על  תעניות עשרה משלש  יותר גוזרים שאין
טוב טוב טוב טוב ").").").").גשמים יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות elà((((עייןעייןעייןעיין éøä,האחרונות התעניות שבע – ÂÅÅ

úBðBLàøä ìò úBøúé, שלפניהן התעניות שלש –elàaL ÀÅÇÈÄÆÈÅ
ïéòéøúî,בשופרות ותוקעים מריעים –úBéeðçä úà ïéìòBðå– ÇÀÄÄÀÂÄÆÇÂ

אוכל, צרכי מוכרות שאינן  חנויות אלא היום לכל נועלים אין  ברם,

אוכל : צרכי  המוכרות החנויות שני,éðMaאבל  שביום בתעניות – ÇÅÄ
äëLç íò ïéhî פות כלומר  לעת – החנויות דלתי  את מעט חים ÇÄÄÂÅÈ

הערב, בשביל אוכל צרכי  לקנות שיוכלו  כדי  ïéøzîערב, éLéîçáeÇÂÄÄËÈÄ
היום, כל החנויות את לפתוח –úaMä ãBák éðtî שיוכלו – ÄÀÅÀÇÇÈ

השבת צרכי  טובטובטובטוב")")")")לקנות יום יום יום יום  .("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
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elà eøáò,האחרונות התעניות שבע –eðòð àGå גוזרים אין  – ÈÀÅÀÇÂ
לפי הקודמת, במשנה כבר שהזכרנו  כמו הציבור , על תעניות עוד

מדי יותר  הציבור את מטריחין בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ))))שאין אלא((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  ,ïéèòîîÀÇÂÄ
äòéèðáe ïéðáa ,ïzîe àOîa בבניין דווקא מבואר: בגמרא – ÀÇÈÇÈÀÄÀÈÄÀÄÈ

אילן  כגון שמחה, של  ובנטיעה לבנו , חתנות בית כגון  שמחה, של

כגון  שמחה של בבניין כותב: והרמב"ם תחתיו ; ולטייל  לנוח גדול 
לדירה  בית אבל  הדס; מיני כגון  שמחה של  ובנטיעה וכיור , ציור 

ממעטים וכן  מותר . לפירות אילן ïéàeOðáe,ונטיעת ïéñeøàaÀÅÄÀÄÄ
íB÷nì ïéôeæpä íãà éðák ,Bøáçì íãà ïéa íBìL úìéàLáeÄÀÄÇÈÅÈÈÇÂÅÄÀÅÈÈÇÀÄÇÈ

השמים. מן בהם נזפו  כאילו  –íéãéçéä,חכמים תלמידי  –íéøæBç ÇÀÄÄÀÄ
íépòúîe,בשבוע ובחמישי  בשני  –ïñéð àöiL ãò ונוהגים – ÄÀÇÄÇÆÅÅÄÈ

ומותרים  משחשכה ושותים שאוכלים הראשונות, בתעניות כמו 
וכו ' וברחיצה ïñéð.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))במלאכה àöé: מבואר בירושלמי  – ÈÈÄÈ

,dtewz ly oqip, ניסן תקופת לאחר יום שלושים שעברו eãøéåÀÈÀוהיינו 
íéîLb מדוייקים ספרים ובשאר  שבגמרא במשנה הגירסה היא כך – ÀÈÄ

טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  גשמים,("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ירדו לא ניסן  סוף עד אם הדברים: ופירוש ,

ירדו, ניסן  שיצא ÷äììולאחר ïîéñ:גורסים ויש הוא; –oqip `vi ÄÈÀÈÈ
,minyb ecxi `le ולא ניסן  יצא שאם היא, הכוונה זו גירסה לפי  ואף

הם; קללה סימן כך אחר  היורדים הגשמים הרי כלל, גשמים ירדו 
øîBâå "íBiä íéhç-øéö÷ àGä" :øîàpL הנביא שמואל – ÆÆÁÇÂÀÄÄÄÇÀÅ

לעם: erceאמר ,xhne zelew ozie 'd l` `xw` ,meid mihg xivw `ld"
"jln mkl le`yl 'd ipira mziyr xy` dax mkzrx ik e`xeכלומר ,

לכעסו  אות אלא ברכה גשם אינו המטר הרי  היא, קציר  ועונת הואיל 
ה'. של
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡ãöék úBiðòz øãñ?øéò ìL dáBçøì äázä úà ïéàéöBî;àéNpä Làøáe äázä éab ìò äì÷î øôà ïéðúBðå ¥¤©£¦¥©¦¦¤©¥¨¦§¨¤¦§§¦¥¤©§¤©©¥©¥¨§Ÿ©¨¦

ïéc úéa áà Làøáe;BLàøa ïúBð ãçàå ãçà ìëå.ïéLeaë éøác ïäéðôì øîBà ïäaL ï÷fä:eðéçà,øîàð àG §Ÿ©¥¦§¨¤¨§¤¨¥§Ÿ©¨¥¤¨¤¥¦§¥¤¦§¥¦¦©¥¤¡©
äåðéð éLðàa:"íúéðòz úàå íwN úà íéäGàä àøiå",àlà(é ,â äðåé):íäéNòî-úà íéäGàä àøiå",eáL-ék §©§¥¦§¥©©§¨¡¦¤©¨§¤©£¦¨¤¨©©§¨¡¦¤©£¥¤¦¨

"äòøä íkøcî;øîBà àeä äìawáe(âé ,á ìàåé):"íëéãâa-ìàå íëááì eòø÷å". ¦©§¨¨¨¨©©¨¨¥§¦§§©§¤§©¦§¥¤
·älôúa eãîò.ìéâøå ï÷æ äázä éðôì ïéãéøBî,í÷éø Búéáe íéða Bì Léå,älôza íìL Baì àäiL éãk.øîBàå ¨§¦§¦¨¦¦¦§¥©¥¨¨¥§¨¦§¤¨¦¥¥¨§¥¤§¥¦¨¥©§¦¨§¥

ò íäéðôìúBëøa òaøàå íéøN:íBé ìëaL äøNò äðBîL,éñBîeLL ãBò ïäéìò ó. ¦§¥¤¤§¦§©§©§¨§¤¤§¥¤§¨¦£¥¤¥
‚ïä elàå:úBøôBLå úBðBøëæ,"éððòiå éúàø÷ él äúøva 'ä-ìà",'Bâå "íéøää-ìà éðéò àOà",íéwîònî" §¥¥¦§§¨¤©¨¨¨¦¨¨¦©©£¥¦¤¨¥©¤¤¨¦§¦©£©¦

éúàø÷"'ä E,"óèòé-éë éðòì älôz".äãeäé éaøøîBà:éøö äéä àGúBøôBLå úBðBøëæ øîBì C,øîBà àlà §¨¦§¦¨§¨¦¦©£Ÿ©¦§¨¥¨¨¨¦©¦§§¨¤¨¥
ïäézçz:õøàá äéäé-ék áòø",'Bâå "äéäé-ék øác,"úBøvaä éøác-ìò eäéîøé-ìà 'ä-øác äéä øLà",øîBàå ©§¥¤¨¨¦¦§¤¨¨¤¤¤¦¦§¤§£¤¨¨§©¤¦§§¨©¦§¥©©¨§¥
ïäéîúBç. §¥¤

a`̀̀̀.cvik zeiprz xcq:éøééî à÷ úåðåøçà úåéðòú òáùá.daizd z`äîìå .åðéðååòá äæáúðå åðì äéä òåðö éìë øîåìë ,åá çðåî äøåú øôñù ïåøàä
:øéò ìù äáåçøá àéñäøôá åðîöò äæáð ,åðéðòð àìå úñðëä úéáá äòðöá åð÷òö ,øîåì ,øéò ìù äáåçøì.dlwn xt`éø÷à éîð øôòã íåùîå .äôøù øôà

:íçøéå ÷çöé ìù åúãé÷ò ä"á÷ä øåëæéù éãë ùîî øôà äéäéù êéøö àëäã ,äì÷î øôà àðú øôà.daizd iab lráéúëã íåùî( â"ñ äéòùé)íúøö ìëá
:øö åì.'eke `iypd y`xae:íéøçàî ùééáúîì åîöòî ùééáúî äîåã åðéàù éôì ,øúåé åùééáúéù éãë ,íéìèåð íðéà ïîöò ïäå.miyeak ixacíéøáã

:áèåîì åøéæçäì íãà ìù åáì ïéùáåëù.dlawae:íéàéáðä éøáãá
aaaa.libxe:äìôú øãñ òãåéä.owix eziae mipa el yieïî ï÷éø åúéá ð"à .äðååëá ììôúî åéìò äîåâò åùôðù êåúîå ,åéðá úà ñðøôì äîá åúéáá ïéàù

:åúåãìéá òø íù åéìò àöé àìù ,úåøéáòä.yy mdilr oitiqene:åììä úåëøá 'å øîåà àôåøì ìàåâ ïéá
bbbb.zexteye zepexkf:äðùä ùàøá íéøîåàù åîë íé÷åñôä ìë.odinzeg xne`eøçà ïëå ,úåøôåù úîéúç úåøôåù øçàå ,úåðåøëæ úîéúç úåðåøëæ øçà

:ìéæàå ùøôîãë íìåë

`xephxa yexit
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של מיוחד  סדר נהוג היה הציבור, על  דין בית שגזרו האחרונות תעניות בשבע

באים  א-ה) (משניות זה בפרק התעוררות. דברי  נאמרו התפילה וקודם תפילה,

סדר . אותו של הפרטים

úBiðòz øãñהאחרונות התעניות שבע של –(`xnba `ziixa)– ÅÆÇÂÄ
äázä úà ïéàéöBî ?ãöék, שבתוכו התורה ספר  עם הקודש  ארון – ÅÇÄÄÆÇÅÈ

øéò ìL dáBçøì: לומר לרחוב? יוצאים למה אמרו : בגמרא – ÄÀÈÆÄ
בפרהסיא". עצמנו  נבזה נענינו, ולא הכנסת), (בבית בצנעא "זעקנו 

התיבה? את מוציאין בעוונינו ";ולמה ונתבזה לנו  היה צנוע "כלי  לומר :

äì÷î øôà ïéðúBðå,שרפה אפר –äázä éab ìò משום – ÀÀÄÅÆÇÀÆÇÇÅÇÅÈ
ט ט ט ט ):):):):שנאמר  יגיגיגיג,,,, צר ".((((ישעיהישעיהישעיהישעיה לו צרתם Làøáe"בכל àéNpä LàøáeÀÙÇÈÄÀÙ

ïéc úéa áàבראש ונותן  האפר מן נוטל העם מן שאחד  כלומר  – ÇÅÄ
נותנים  ואינם התפילין; הנחת במקום דין, בית אב ובראש  הנשיא

שאינו  יתרה, בושה להם שתהא כדי ראשם, על האפר  את בעצמם

יש חשיבותם מתוך  שכן מאחרים, למתבייש מעצמו  מתבייש  דומה

ראשם על אפר נותנים כשאחרים יותר  נפש עגמת ורש ורש ורש ורש """"יייי))))להם ;((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

וכאן  עפר , גם משמעו  סתם שאפר לפי מקלה" "אפר נקטה משנתנו 

ממש; אפר BLàøaצריך ïúBð ãçàå ãçà ìëå. אפר –ï÷fä ÀÈÆÈÀÆÈÅÀÙÇÈÅ
ïäaLחכם גם והוא ïéLeaë,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))– éøác ïäéðôì øîBà– ÆÈÆÅÄÀÅÆÄÀÅÄÄ

למוטב, להחזירם לבם את הכובשים `xne:דברים `ed jke,eðéçàÇÅ
úàå íwN úà íéäGàä àøiå" :äåðéð éLðàa øîàð àGÆÁÇÀÇÀÅÄÀÅÇÇÀÈÁÄÆÇÈÀÆ
eáL-ék ,íäéNòî-úà íéäGàä àøiå" :àlà ,"íúéðòzÇÂÄÈÆÈÇÇÀÈÁÄÆÇÂÅÆÄÈ

"äòøä íkøcî תשובה אלא מועילים והתענית השק שאין  ומכאן – ÄÇÀÈÈÈÈ
טובים. הנביאים,äìawáeומעשים בדברי  –øîBà àeäאומר – ÇÇÈÈÅ

íëéãâa-ìàå"הנביא: íëááì eòø÷å"בדברי הזקן  מאריך וכך  – ÀÄÀÀÇÀÆÀÇÄÀÅÆ
ו  לבם שמכניע עד  כוחו  כפי גמורהכיבושין  לתשובה .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))מעוררם

ולא  אומר" הוא "ובקבלה המשנה נקטה השני שבפסוק הטעם, מבואר ברש"י 
את  ומזהיר ומודיע מצווה שהנביא מקום שכל לפי הראשון, בפסוק כך  נקטה
בפסוק  כמו  הנביא, דבר נזכר  שלא במקום אבל  "קבלה", לו קוראים ישראל ,
דבר, ממנו למדים אגב ודרך  והולך , כמספר  שהוא במשנתנו , המובא הראשון 

"קבלה". לו קוראים אין
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älôúa eãîòלהתפלל עומדים היו הזקן של הכיבושין דברי  לאחר  – ÈÀÄÀÄÈ
מקום, eideäázäבאותו  éðôì ïéãéøBî, ציבור שליח –ìéâøå ï÷æ ÄÄÄÀÅÇÅÈÈÅÀÈÄ

התפילה, בסדר  הרגיל  –íéða Bì Léå,עליו שפרנסתם –Búéáe ÀÆÈÄÅ
í÷éø:(בגמרא) מפרשים ויש לפרנסם; במה לו ואין –mwix eziae ÅÈ

העבירות טובטובטובטוב")")")")מן  יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  älôza,((((עייןעייןעייןעיין íìL Baì àäiL éãkÀÅÆÀÅÄÈÅÇÀÄÈ
נשבר, ולב הכנעה מתוך  הלב, בכוונת תפלתו  שתהא –øîBàåÀÅ

,íBé ìëaL äøNò äðBîL :úBëøa òaøàå íéøNò íäéðôìÄÀÅÆÆÀÄÀÇÀÇÀÈÀÆÆÀÅÆÀÈ
LL ãBò ïäéìò óéñBîe,"ל "רפאנו ישראל" "גואל  בין ברכות, – ÄÂÅÆÅ

להלן . כמפורט

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïä elàå:הנוספות הברכות שש  –úBøôBLå úBðBøëæשתי – ÀÅÅÄÀÀÈ
זוכר ("אתה השנה בראש  הנאמרות ושופרות זכרונות של הברכות

וכו '); כבודך " בענן נגלית "אתה וכו', עולם" b'ä-ìà"Æ.מעשה
"éððòiå éúàø÷ él äúøva וחותם שבתהלים, ק"כ  מזמור היינו – ÇÈÈÈÄÈÈÄÇÇÂÅÄ

הבאה; במשנה כמפורש  c'Bâå.בברכה, "íéøää-ìà éðéò àOà"ÆÈÅÇÆÆÈÄÀ
בברכה; וחותם שבתהלים, קכ "א מזמור  –.dEéúàø÷ íéwîònî"ÄÇÂÇÄÀÈÄ

"'ä;בברכה וחותם שבתהלים, ק"ל  מזמור –.eéðòì älôz"ÀÄÈÀÈÄ
"óèòé-éë.בברכה וחותם שבתהלים, ק"ב מזמור –äãeäé éaø ÄÇÂÙÇÄÀÈ

úBøôBLå úBðBøëæ øîBì Céøö äéä àG :øîBà אין כלומר  – ÅÈÈÈÄÇÄÀÀÈ
ושופרות, זכרונות בתעניות "áòøאומרים :ïäézçz øîBà àlàÆÈÅÇÀÅÆÈÈ

'Bâå "äéäé-ék øác ,õøàá äéäé-ék מפסוק ח' פרק  מלכים – ÄÄÀÆÈÈÆÆÆÄÄÀÆÀ
זכרונות, תחת זה ואילך ; eäéîøé-ìàל "ז 'ä-øác äéä øLà"ÂÆÈÈÀÇÆÄÀÀÈ

"úBøvaä éøác-ìò.שופרות תחת זה י"ד; ירמיה –øîBàå ÇÄÀÅÇÇÈÀÅ
ïäéîúBçויש להלן . כמפורש  חתימתה את אומר ברכה כל  אחר  – ÀÅÆ

שמכל כלומר היא, יהודה רבי  מדברי  האחרונה שהפיסקא מפרשים,
מלכים  מספר  שהפסוקים ושופרות, זכרונות של  חותמיהן אומר  מקום

בברכת  חותם הוא ירמיהו מספר  והפסוקים זכרונות, בברכת חותם הוא
ישראלישראלישראלישראל")")")")שופרות .("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת
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‰íéîLb eãøé àGå åìñk Lãç Làø òébä–GL ïéøæBb ïéc úéaøeavä ìò úBiðòz L;äëLçMî ïéúBLå ïéìëBà, ¦¦©ŸŸ¤¦§¥§¨§§¨¦¥¦§¦¨©£¦©©¦§¦§¦¦¤¨¥¨
ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe äöéçøáe äëàìîa ïéøzîe. ª¨¦¦§¨¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨

Âeðòð àGå elà eøáò–GL ïéøæBb ïéc úéaøeavä ìò úBøçà úBiðòz L.íBé ãBòaî ïéúBLå ïéìëBà,ïéøeñàå ¨§¥§©£¥¦§¦¨©£¦£¥©©¦§¦§¦¦§©£¦
ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe äöéçøáe äëàìîa,úBàöçønä úà ïéìòBðå.eðòð àGå elà eøáò ¦§¨¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨§£¦¤©¤§£¨¨§¥§©£

–òáL ãBò íäéìò ïéøæBb ïéc úéa,GL ïäLøeavä ìò úBiðòz äøNò L.éøäúBðBLàøä ìò úBøúé elà, ¥¦§¦£¥¤¤©¤¥§¤§¥©£¦©©¦£¥¥§¥©¨¦
úBéeðçä úà ïéìòBðå ïéòéøúî elàaL.äëLç íò ïéhî éðMa,úaMä ãBák éðtî ïéøzî éLéîçáe. ¤¨¥©§¦¦§£¦¤©£©¥¦©¦¦£¥¨©£¦¦ª¨¦¦§¥§©©¨

Êeðòð àGå elà eøáò–ïzîe àOîa ïéèòîî,äòéèðáe ïéðáa,ïéàeOðáe ïéñeøàa,íãà ïéa íBìL úìéàLáe ¨§¥§©£§©£¦§©¨©¨§¦§¨¦§¦¨§¥¦§¦¦¦§¦©¨¥¨¨
Bøáçì,íB÷nì ïéôeæpä íãà éðák.ïñéð àöiL ãò íépòúîe íéøæBç íéãéçéä.eãøéå ïñéð àöéíéîLb–äìì÷ ïîéñ, ©£¥¦§¥¨¨©§¦©¨©§¦¦§¦¦§©¦©¤¥¥¦¨¨¨¦¨§¨§§¨¦¦¨§¨¨

øîàpL(æé ,áé à ìàåîù):øîBâå "íBiä íéhç-øéö÷ àGä". ¤¤¡©£§¦¦¦©§¥

eeee.xeavd lr zeiprz xyr dyly ody:ïéðîä ïî íðéà íéãéçéã úåéðòúå ,ùù åðòúä øáëù.oirixzn:úåøôåùá.oihn ipyaïéçúåô úéðòú ìù éðùá
:õåçì ïúøåçñ ïéàéöåî ïéà ìáà ,áøò úòì úö÷ úåéåðçä éúìã.mixzen iyingae:íåéä ìë çåúôì

ffff.drihpae oipaa.åéúçú íéëìîä ìééèì õøàä ìò êñéîä ìåãâ ïìéà ïåâë äçîù ìù äòéèðå ,åúôåç åá úåùòì úåðúç úéá ïåâë äçîù ìù ïéðá à÷åãå
:øúåî åéúåøéôì ïìéà úòéèðå ,åá øåãì úéá ìáàdllw oniq minybd oqip `vi.àöåéëå ìàøùé õøàá åììä íéðéãä ìëå .ïñéð [àöéù] íãå÷ ììë åãøé àìùë

åúåà øáò íàå ,íäì êéøö àåäù ïîæá íéîùâä ìàåù ãçàå ãçà ìë ,ìàøùé õøà ìù íéîùâä ïîæë åðéà íäìù íéîùâä ïîæù íé÷åçøä íééàä ìáà ,äá
:ïéúéðúîá éåðùä øãñë íéãéçéä åðòúäù øçà øåáöä ìò úåéðòú íéøæåâ íå÷î åúåà ìù ã"á ,íéîùâ åãøé àìå ïäì òåãéä ïîæä

`xephxa yexit
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ïéøæBb ïéc úéa ,íéîLb eãøé àGå åìñk Lãç Làø òébäÄÄÇÙÙÆÄÀÅÀÈÀÀÈÄÅÄÀÄ
GLúBiðòz L,בשבוע ושני וחמישי שני –øeavä ìò;כולו – ÈÇÂÄÇÇÄ

אלו בתעניות äëLçMîואף ïéúBLå ïéìëBàשלפני בלילה – ÀÄÀÄÄÆÈÅÈ
הקודמת. במשנה כמבואר äöéçøáeהתענית äëàìîa ïéøzîeËÈÄÄÀÈÈÄÀÄÈ

ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe תעניות כדין – ÀÄÈÄÀÄÇÇÇÀÈÀÇÀÄÇÄÈ
הקודמת. במשנה ששנינו היחידים

ו ה נ ש מ ר ו א ב

elà eøáò,הציבור על  דין  בית שגזרו  הראשונות התעניות שלש – ÈÀÅ
eðòð àGå,גשמים ירדו ולא השמים, מן –GL ïéøæBb ïéc úéaL ÀÇÂÅÄÀÄÈ

øeavä ìò úBøçà úBiðòz תעניות ובשלוש ושני ; וחמישי שני – ÇÂÄÂÅÇÇÄ
íBéאלו ãBòaî ïéúBLå ïéìëBàלאכול שמפסיקים כלומר  – ÀÄÀÄÄÀ

שנוהגים  כמו  משחשיכה, בתענית ומתחילים יום, מבעוד ולשתות
באב. ובתשעה כיפור הללוïéøeñàåבצום התענית בימי –äëàìîa ÇÂÄÄÀÈÈ

שנאמר  ידידידיד):):):):– אאאא,,,, ודרשו:((((יואליואליואליואל עצרה", קראו  צום –"dxvr""קדשו
– עצרת ושמיני (שבועות בעשיית רש רש רש רש """"ייייכעצרת אסור  עצרת מה ,(

מלאכה בעשיית אסור  תענית אף היינו äöéçøáe,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))מלאכה – ÄÀÄÈ
מותר  ורגלים ידים פנים, אבל  בחמים, הגוף כל רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ברחיצת ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

ד ד ד ד ),),),), גגגג,,,, תענית תענית תענית תענית  ähnäהלהלהלהל'''' LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe– ÀÄÈÄÀÄÇÇÇÀÈÀÇÀÄÇÄÈ
תענוג, בהם שיש  דברים בהם לעשות שלא אלו בתעניות שמחמירים

úBàöçønä úà ïéìòBðå שלא החמים, המרחצאות את סוגרים – ÀÂÄÆÇÆÀÂÈ
בהם. לרחוץ eðòðיבואו  àGå elà eøáò,גשמים ירדו  לא ועדיין  – ÈÀÅÀÇÂ

òáL ãBò íäéìò ïéøæBb ïéc úéaושני וחמישי , שני תעניות: – ÅÄÀÄÂÅÆÆÇ
ושני, וחמישי ושני GLוחמישי , ïäLøeavä ìò úBiðòz äøNò L ÆÅÀÆÀÅÇÂÄÇÇÄ

להשמיענו  כדי  המניין, את המשנה ונקטה הקודמות; התעניות שש עם –

עצירת  מפני הציבור על  תעניות עשרה משלש  יותר גוזרים שאין
טוב טוב טוב טוב ").").").").גשמים יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות elà((((עייןעייןעייןעיין éøä,האחרונות התעניות שבע – ÂÅÅ

úBðBLàøä ìò úBøúé, שלפניהן התעניות שלש –elàaL ÀÅÇÈÄÆÈÅ
ïéòéøúî,בשופרות ותוקעים מריעים –úBéeðçä úà ïéìòBðå– ÇÀÄÄÀÂÄÆÇÂ

אוכל, צרכי מוכרות שאינן  חנויות אלא היום לכל נועלים אין  ברם,

אוכל : צרכי  המוכרות החנויות שני,éðMaאבל  שביום בתעניות – ÇÅÄ
äëLç íò ïéhî פות כלומר  לעת – החנויות דלתי  את מעט חים ÇÄÄÂÅÈ

הערב, בשביל אוכל צרכי  לקנות שיוכלו  כדי  ïéøzîערב, éLéîçáeÇÂÄÄËÈÄ
היום, כל החנויות את לפתוח –úaMä ãBák éðtî שיוכלו – ÄÀÅÀÇÇÈ

השבת צרכי  טובטובטובטוב")")")")לקנות יום יום יום יום  .("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
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elà eøáò,האחרונות התעניות שבע –eðòð àGå גוזרים אין  – ÈÀÅÀÇÂ
לפי הקודמת, במשנה כבר שהזכרנו  כמו הציבור , על תעניות עוד

מדי יותר  הציבור את מטריחין בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ))))שאין אלא((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  ,ïéèòîîÀÇÂÄ
äòéèðáe ïéðáa ,ïzîe àOîa בבניין דווקא מבואר: בגמרא – ÀÇÈÇÈÀÄÀÈÄÀÄÈ

אילן  כגון שמחה, של  ובנטיעה לבנו , חתנות בית כגון  שמחה, של

כגון  שמחה של בבניין כותב: והרמב"ם תחתיו ; ולטייל  לנוח גדול 
לדירה  בית אבל  הדס; מיני כגון  שמחה של  ובנטיעה וכיור , ציור 

ממעטים וכן  מותר . לפירות אילן ïéàeOðáe,ונטיעת ïéñeøàaÀÅÄÀÄÄ
íB÷nì ïéôeæpä íãà éðák ,Bøáçì íãà ïéa íBìL úìéàLáeÄÀÄÇÈÅÈÈÇÂÅÄÀÅÈÈÇÀÄÇÈ

השמים. מן בהם נזפו  כאילו  –íéãéçéä,חכמים תלמידי  –íéøæBç ÇÀÄÄÀÄ
íépòúîe,בשבוע ובחמישי  בשני  –ïñéð àöiL ãò ונוהגים – ÄÀÇÄÇÆÅÅÄÈ

ומותרים  משחשכה ושותים שאוכלים הראשונות, בתעניות כמו 
וכו ' וברחיצה ïñéð.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))במלאכה àöé: מבואר בירושלמי  – ÈÈÄÈ

,dtewz ly oqip, ניסן תקופת לאחר יום שלושים שעברו eãøéåÀÈÀוהיינו 
íéîLb מדוייקים ספרים ובשאר  שבגמרא במשנה הגירסה היא כך – ÀÈÄ

טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  גשמים,("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ירדו לא ניסן  סוף עד אם הדברים: ופירוש ,

ירדו, ניסן  שיצא ÷äììולאחר ïîéñ:גורסים ויש הוא; –oqip `vi ÄÈÀÈÈ
,minyb ecxi `le ולא ניסן  יצא שאם היא, הכוונה זו גירסה לפי  ואף

הם; קללה סימן כך אחר  היורדים הגשמים הרי כלל, גשמים ירדו 
øîBâå "íBiä íéhç-øéö÷ àGä" :øîàpL הנביא שמואל – ÆÆÁÇÂÀÄÄÄÇÀÅ

לעם: erceאמר ,xhne zelew ozie 'd l` `xw` ,meid mihg xivw `ld"
"jln mkl le`yl 'd ipira mziyr xy` dax mkzrx ik e`xeכלומר ,

לכעסו  אות אלא ברכה גשם אינו המטר הרי  היא, קציר  ועונת הואיל 
ה'. של

izdw - zex`ean zeipyn
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äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a.ìöà øác àaLëeíéîëç,eøîà:ïk ïéâäBð eðééä àG,øäáe çøænä øòLa àlà §©£©§¤©©¤§¤¨¨¨¥¤£¨¦¨§¨¦£¦¥¤¨§©©©¦§¨§©
úéaä. ©©¦
ÂGLúBðBLàøä úBiðòz L–ïéîéìLî àGå ïépòúî øîLî éLðà;ììk ïépòúî eéä àG áà úéa éLðàå.GLL ¨©£¦¨¦©§¥¦§¨¦§©¦§©§¦¦§©§¥¥¨¨¦§©¦§¨¨

éLðà úBiðLïéîéìLîe ïépòúî øîLî,áà úéa éLðàåïéîéìLî àGå ïépòúî.ïépòúî elàå elà úBðBøçà òáL §¦©§¥¦§¨¦§©¦©§¦¦§©§¥¥¨¦§©¦§©§¦¦¤©©£¥¨¥¦§©¦
ïéîéìLîe;éøácòLBäé éaø.íéîëçåíéøîBà:GLúBiðòz Lììk ïépòúî eéä àG elàå elà úBðBLàøä.GLL ©§¦¦¦§¥©¦§ª©©£¨¦§¦¨©£¦¨¦¥¨¥¨¦§©¦§¨¨

ïéîéìLî àGå ïépòúî øîLî éLðà úBiðL,ììk ïépòúî eéä àG áà úéa éLðàå.øîLî éLðà úBðBøçà òáL §¦©§¥¦§¨¦§©¦§©§¦¦§©§¥¥¨¨¦§©¦§¨¤©©£©§¥¦§¨
ïéîéìLîe ïépòúî,ïéîéìLî àGå ïépòúî áà úéa éLðàå. ¦§©¦©§¦¦§©§¥¥¨¦§©¦§©§¦¦

.okùá àìà ïîà úåðòì àìù:å"ìîë.gxfnd xrya `l`úîéúçá ùøåôîä íù ïéøéëæî åéäù éôì .äøæò ìù çøæîä øòùå úéáä øä ìù çøæî øòù
:íéîëçë äëìäå .ä"øáå àúëñî êäá çëåîãë ,ïéìåáâá ïéò÷åú éàãåã ,ùã÷îá àìà òå÷úì ïéâäåð åéä àì øîåì ïéàå .ïîà úééðòá éâñ àìå äëøáä

eeee.xnyn iyp`:åìù úáùá ãáåò øîùî ìë ,åéä äðåäë úåøîùî ã"ë.a` zia iyp`ãçà ìë ,òåáùä úåîé ïéðîë úåáà éúá äòáùì ÷ìçúî øîùîä
:åîåé ãáåò.oinilyn `le oiprznåúåà ïéãáåò åéäù áà úéá éùðà ìò äãåáòä ãáëú íàù ïéîéìùî ïéà êëéôìå ,ë"ë ïéøåîç ïðéà úåðåùàøä úåéðòúù

:ãåáòì çë ïäá àäéå ïòééñì åìà åàåáé íåéä
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!eòéøä ,ïøäà éðaאמר:וש הציבור  eðéúBáàליח úà äðòL éî ÀÅÇÂÙÈÄÄÆÈÈÆÂÅ
íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ,óeñ íé ìòÇÇÇÂÆÆÀÆÀÄÀÇÀÇÂÇÀÆÇ

äfä שהיו מפרשים, יש  הנוספות. מהברכות ברכה כל בסיום וכן  – ÇÆ
שענה"... "מי  הציבור שליח שאמר לפני  ומריעים ;((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))תוקעים

כך ואחר שענה"... "מי הציבור  שליח אמר  שתחילה מפרשים ויש 
ומריעים תוקעים ישראלישראלישראלישראל")")")")היו """"תפארת תפארת תפארת תפארת  הריטבהריטבהריטבהריטב""""אאאא;;;; øác.((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; àaLëeÀÆÈÈÈ

íéîëç ìöàורבי חלפתא רבי  שהנהיגו מנהג אותו  להם כשנודע – ÅÆÂÈÄ
תרדיון, בן  øòLaחנניה àlà ,ïk ïéâäBð eðééä àG :eøîàÈÀÈÄÂÄÅÆÈÀÇÇ

úéaä øäáe çøænäהבית הר של  המזרח בשער כלומר  ,((((רש רש רש רש """"יייי))))– ÇÄÀÈÀÇÇÇÄ
גורסים: gxfnd,ויש  ixrya הבית הר  של המזרח בשער ומפרשים:

העזרה של  המזרח ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ובשער למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו אבל((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  .
הזה  הסדר על  מתפללין "כשהיו  הרמב"ם: כותב תורה" ב"משנה

מתכנסים היו  gxfnd".בירושלים, xry cbpk ziad xdl מה וכלפי –
שונים. פירושים נאמרו  כך  על כן...? נוהגין היינו  "לא חכמים אמרו 

מפרשים: okיש mibdep epiid `l שם "ברוך אלא אמן לענות שלא –

בלבד במקדש  אם כי  ועד " לעולם מלכותו  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))כבוד  .((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
ברכה  בין למקדש) (מחוץ בגבולין  אף בתעניות היו התקיעות ברם,

(עיין  כאחד  ובחצוצרות בשופר  תוקעים היו  שבמקדש אלא לברכה,
בלבד  בחצוצרות מריעים היו בגבולין ואילו  ד ), ג, השנה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ראש

דדדד);););); א א א א ,,,, תענית תענית תענית תענית  הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם א א א א ;;;; כז כז כז כז ,,,, השנה השנה השנה השנה  ראשראשראשראש היו ורשורשורשורש""""י י י י  אחרים ולדעת
בחצוצרות או  בשופר או בגבולין  מפרשים,""""א א א א ))))((((הרשב הרשב הרשב הרשב תוקעים ויש  .

המזרח", בשער  אלא כן  נוהגין  היינו  "לא אמרו  התקיעות על שאף
אבל לברכה, ברכה בין  לתקוע נוהגים היו  בלבד שבמקדש כלומר

התפילה  כל לאחר אלא לברכה ברכה בין  תוקעים היו לא בגבולין 
.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))

במשנתנו: גורסים `on",יש eixg` epre dlek dkxad z` xnbe"שההבדל ומפרשים
חתימת  לפני שענה" "מי  אומרים היו שבגבולים הוא, לגבולים המקדש בין
ותוקעים, אמן עונים היו החתימה ואחרי  הקודמת), במשנה ששנינו (כמו הברכה
לעולם  מלכותו כבוד שם "ברוך ברכה כל  על  עונים והיו הואיל  במקדש, אבל 
מלכותו" כבוד  שם "ברוך  על  התקיעה נמצאת כך, אחר  תוקעים היו  אילו  ועד",
"מי לתפילת התקיעה לסמוך  רוצים והרי עצמה, בפני  ברכה כעין שהיא
הברכה, חתימת אחרי שענה" "מי לומר במקדש נוהגים היו הלכך שענה",
אחריה  עונים והיו הברכה, את תחילה חותם הציבור שליח שהיה כלומר
תקעו אומר: היה השמש כך ואחר  ועד", לעולם מלכותו  כבוד שם "ברוך
תוקעים. כך ואחר  וכו ', שענה" "מי ואומר : ציבור  שליח ומקדים הכהנים!
שלאחר אלא שענה" "מי אומרים היו  החתימה קודם שאמנם אפשר, או 
לתפילת  התקיעה את לסמוך כדי  שענה" "מי  ואומרים חוזרים היו החתימה
תרדיון בן  חנניה ורבי  חלפתא שרבי ללמד איפוא, באה, משנתנו התענית.
היו שלא אף הברכות, חתימת אחר  שענה" "מי  לומר  במקומותיהם כן הנהיגו
חכמים: שאמרו  וזהו  לתקיעה, ברכה בין מפסיק "אמן" שאין  לפי  לכך, צריכין 

המזרח" בשער אלא כן נוהגין היינו  פעם (o"xd)."לא המשנה שנקטה מה
תוקעים: היו  ראשונה שבברכה בגמרא, בברייתא מפורש "הריעו" ופעם "תקעו"
ותרועה, תקיעה תרועה מריעים: היו  שנייה ובברכה ותקיעה, תרועה תקיעה
פירשו וכן  מריעים; היו ובאחת תוקעים היו באחת וברכה, ברכה בכל  וכן 

והר"ן והרמב"ם aeh").רש"י mei zetqez" oiire)
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הזכרנו  משמרות,כבר וארבעה לעשרים נחלקים היו שהכהנים אחדים, במקומות
אבות  בתי  לששה נחלק משמר  כל  אחד. משמר  במקדש  עובד היה שבוע ובכל 
כל עובד היה ובשבת אחר, ביתֿאב עובד  היה יום ובכל  השבוע, ימות ששת לפי
לשבעה  נחלק שהמשמר כותבים, ויש  ב). קז, מנחות גמרא (עיין  ביחד  המשמר 

ביומו עובד  היה אב בית וכל השבוע, ימי  כמניין  אבות epzpyn;בתי lr i"yx)
.("l`xyi zx`tz" oiire ;`xephxaאנשי שלגבי  ללמד באה משנתנו מקום מכל  –

היו והם הואיל הראשונות, התעניות בענין חכמים הקילו  אב בית ואנשי משמר 
המקדש. בעבודת עסוקים

GLúBðBLàøä úBiðòz L ששנינו כמו הציבור , על  חכמים שגזרו  – ÈÇÂÄÈÄ
ה), (א, øîLîלעיל  éLðà בהקדמה שבארנו  (כמו שבוע אותו  של  – ÇÀÅÄÀÈ

אלו ,ïépòúîלמשנתנו), בתעניות –ïéîéìLî àGå התענית את – ÄÀÇÄÀÇÀÄÄ
יום, אותו של אב בית אנשי  על העבודה תכבד שמא הערב, עד 
יהא  לא היום כל  יתענו  ואם להם, לסייע לבוא המשמר  אנשי ויצטרכו

לעבוד  כוח ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))להם המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; הגמראהגמראהגמראהגמרא;;;; פיפיפיפי עלעלעלעל úéa;((((רשרשרשרש""""י י י י  éLðàåÀÇÀÅÅ
áà,במקדש התענית ביום שעבדו הכהנים –ììk ïépòúî eéä àG ÈÈÄÀÇÄÀÈ

העבודה טורח מפני  מבארים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))– ויש .a` zia iyp`–
היום, קרבן  llkשמקריבין oiprzn eid `l. בקרבן ועוסקים הואיל  –

oiprznברם, xnyn iyp`,בקרבנות עוסקים בעצמם הם ואין הואיל  –
oinilyn `le טוב יום היום, בקרבן עוסק שלהם שמשמר שכיון  –

התענית את משלימים אין  הלכך  להם, GLLגרשוםגרשוםגרשוםגרשום).).).).((((רבנורבנורבנורבנוהוא È
úBiðL כמו הציבור , על  חכמים שגזרו  השניות התעניות שלש  – ÀÄ

מהראשונות, יותר חמורות שהן  ו ), א, (לעיל øîLîששנינו éLðàÇÀÅÄÀÈ
ïéîéìLîe ïépòúî,העם כשאר –àGå ïépòúî áà úéa éLðàå ÄÀÇÄÇÀÄÄÀÇÀÅÅÈÄÀÇÄÀ

ïéîéìLî.הערב עד התענית את –úBðBøçà òáL התעניות שבע – ÇÀÄÄÆÇÇÂ
ביותר, חמורות שהן  ïéîéìLîeהאחרונות, ïépòúî elàå elà– ÅÈÅÄÀÇÄÇÀÄÄ

העם; כל כשאר  היום כל מתענים אב בית אנשי  בין משמר אנשי בין 

GL :íéøîBà íéîëçå .òLBäé éaø éøácúBðBLàøä úBiðòz L ÄÀÅÇÄÀËÇÇÂÈÄÀÄÈÇÂÄÈÄ
ììk ïépòúî eéä àG elàå elà היו לא משמר  אנשי אפילו  – ÅÈÅÈÄÀÇÄÀÈ

כלל . GLúBiðLמתענים L,השניות התעניות –øîLî éLðà ÈÀÄÇÀÅÄÀÈ
ïéîéìLî àGå ïépòúî,התענית את –eéä àG áà úéa éLðàå ÄÀÇÄÀÇÀÄÄÀÇÀÅÅÈÈ

ììk ïépòúî;העבודה טורח מפני  –úBðBøçà òáL התעניות – ÄÀÇÄÀÈÆÇÇÂ
áàהאחרונות, úéa éLðàå ,ïéîéìLîe ïépòúî øîLî éLðàÇÀÅÄÀÈÄÀÇÄÇÀÄÄÀÇÀÅÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipy wxt ziprz zkqn

„øîBà àeä äðBLàøä ìò:äiøBnä øäa íäøáà úà äðòL éî,íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ©¨¦¨¥¦¤¨¨¤©§¨¨§©©¦¨©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤
äfä íBiä;ìàøNé ìàBb 'ä äzà Ceøa.øîBà àeä äiðMä ìò:óeñ íé ìò eðéúBáà úà äðòL éî,äðòé àeä ©©¤¨©¨¥¦§¨¥©©§¦¨¥¦¤¨¨¤£¥©©©£¤

äfä íBiä íëú÷òö ìB÷ òîLéå íëúà;úBçkLpä øëBæ 'ä äzà Ceøa.øîBà àeä úéLéìMä ìò:äðòL éî ¤§¤§¦§©©£©§¤©©¤¨©¨¥©¦§¨©©§¦¦¥¦¤¨¨
ìbìba òLBäé úà,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷ òîLéå íëúà äðòé àeä;äòeøz òîBL 'ä äzà Ceøa.úéòéáøä ìò ¤§ª©©¦§¨©£¤¤§¤§¦§©©£©§¤©©¤¨©¨¥©§¨©¨§¦¦

øîBà àeä:ätöna ìàeîL úà äðòL éî,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä;'ä äzà Ceøa ¥¦¤¨¨¤§¥©¦§¨©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤¨©¨
ä÷òö òîBL.øîBà àeä úéLéîçä ìò:ìîøkä øäa eäiìà úà äðòL éî,ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ¥©§¨¨©©£¦¦¥¦¤¨¨¤¥¦¨§©©©§¤©£¤¤§¤§¦§©§

äfä íBiä íëú÷òö;älôz òîBL 'ä äzà Ceøa.øîBà àeä úéMMä ìò:ä éònî äðBé úà äðòL éîäâc, ©£©§¤©©¤¨©¨¥©§¦¨©©¦¦¥¦¤¨¨¤¨¦§¥©¨¨
äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä;äøö úòa äðBòä 'ä äzà Ceøa.øîBà àeä úéòéáMä ìò: ©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤¨©¨¨¤§¥¨¨©©§¦¦¥

íéìLeøéa Bða äîGL úàå ãåc úà äðòL éî,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä;äzà Ceøa ¦¤¨¨¤¨¦§¤§Ÿ§¦¨©¦©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤¨©¨
õøàä ìò íçøîä 'ä. ©§©¥©¨¨¤

‰éîéa äNòîïBéãøz ïa äéððç éaøå àúôìç éaø,dlk äëøaä úà øîâå äázä éðôì ãçà øáòL,eðò àGå ©£¤¦¥©¦£©§¨§©¦£©§¨¤§©§¤¨©¤¨¦§¥©¥¨§¨©¤©§¨¨ª¨§¨
ïîà åéøçà.íéðäkä eò÷z,äiøBnä øäa eðéáà íäøáà úà äðòL éî !eò÷z,ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ©£¨¨¥¦§©Ÿ£¦§¨¦¤¨¨¤©§¨¨¨¦§©©¦¨©£¤¤§¤§¦§©§

äfä íBiä íëú÷òö.ïøäà éða eòéøä,óeñ íé ìò eðéúBáà úà äðòL éî !eòéøä,òîLéå íëúà äðòé àeä ©£©§¤©©¤¨¦§¥©£Ÿ¨¦¦¤¨¨¤£¥©©©£¤¤§¤§¦§©

cccc.dpey`xd lréñåäì ìéçúî äáù éôì ,äðåùàø äúåà àøå÷ ùù ïéðîî äðéàù ô"òàå .êéøàäì ìéçúî àåä ìàøùé ìàåâá:êéøàäìå ó.ziriayd lr
:äá êéøàîù àìà àéä äøùò äðîùã ìàøùé ìàåâ àéäù äðåùàø äëøáù ,ùù àìà ïðéà úéðòúä ìéáùá ïéôéñåîù úåëøáä ìáà .ïäá êéøàîù úåëøáì

.epa dnly z`e cec z` dpry inìò íçøîä êåøá úåëøáä óåñá íúçîì éòáã íåùî ,àùéøá äéì íéã÷î î"î .äéä äîìùå ãåã øúá äðåéã â"òàå
'åë ãåã éîéá áòø éäéå ,ãåã .ìàøùé õøà ìò åììôúäù íä åðá äîìùå ãåãå ,õøàä(à"ë 'á ìàåîù)õøàá äéäé éë áòø ,äîìùå('ç 'à íéëìî):

dddd.`ztlg iax inia:äéä éøåôöáon` eixg` epr `leúåëøáá àøîâá ïðéøîàãë å"ìîëùá àìà äëøá ìë øçà ïîà ïéðåò åéä àì ùã÷îáù éôì .ïðéñøâ
:ùã÷îá íéùåòù êøãë åùòå åéä ùã÷îá àì åìàå .äàåøä ÷øô.erwz oxd` ipa erwz:äëøáå äëøá ìë ìò êë íäì øîåà úñðëä ïæçoibdep epiid `l

`xephxa yexit

i r i a x m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

øîBà àeä äðBLàøä ìò" בעניינו נא "ראה בברכת היינו – ÇÈÄÈÅ
הרי תחנונים, ולהוסיף להאריך  מתחיל הוא שבה עשרה, שבשמונה

בחתימתה: אומר  àeäהוא ,äiøBnä øäa íäøáà úà äðòL éîÄÆÈÈÆÇÀÈÈÀÇÇÄÈ
äzà Ceøa ;äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòéÇÂÆÆÀÆÀÄÀÇÀÇÂÇÀÆÇÇÆÈÇÈ

ìàøNé ìàBb 'ä הברכות שש ממניין  זו  ברכה שאין  פי על  ואף – ÅÄÀÈÅ
המשנה  מתחילה להאריך, בה ומתחיל הואיל מקום מכל הנוספות,

אותה וקוראת הברכות של החתימות את בה dpey`x"ìòÇ".למנות
äiðMä,הזכרונות ברכת את בה חותם שהוא השנייה, בחתימה – ÇÀÄÈ

äðòé àeä ,óeñ íé ìò eðéúBáà úà äðòL éî :øîBà àeäÅÄÆÈÈÆÂÅÇÇÇÂÆ
øëBæ 'ä äzà Ceøa ;äfä íBiä íëú÷òö ìB÷ òîLéå íëúàÆÀÆÀÄÀÇÇÂÇÀÆÇÇÆÈÇÈÅ

úBçkLpä ונתייאשו שנים כמה במצרים נשכחים ישראל שהיו לפי  – ÇÄÀÈ
ב"מי זכרונות בברכת חותם הלכך וגאלם, אותם ה' וזכר הגאולה, מן

וכו' סוף" בים לאבותינו  úéLéìMä((((רשרשרשרש""""יייי).).).).שענה ìò בחתימה – ÇÇÀÄÄ
הנוספת  הברכה שהיא השופרות, ברכת את בה שחותם השלישית

äðòéהשנייה, àeä ,ìbìba òLBäé úà äðòL éî :øîBà àeäÅÄÆÈÈÆÀËÇÇÄÀÈÇÂÆ
òîBL 'ä äzà Ceøa ;äfä íBiä íëú÷òö ìB÷ òîLéå íëúàÆÀÆÀÄÀÇÇÂÇÀÆÇÇÆÈÇÈÅÇ

äòeøzישראל שהיו בעוד  יריחו  על בשופרות נענה יהושע שכן – ÀÈ
בגלגל úéòéáøä((((רשרשרשרש""""יייי).).).).עומדים ìò שחותם הרביעית בחתימה – ÇÈÀÄÄ

ויענני" קראתי  לי  בצרתה ה' "אל המזמור  את קכקכקכקכ),),),),בה היינו ((((תהלים תהלים תהלים תהלים 

הנוספות, בברכות ìàeîLהשלישית úà äðòL éî :øîBà àeäÅÄÆÈÈÆÀÅ
;äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ,ätönaÇÄÀÈÇÂÆÆÀÆÀÄÀÇÀÇÂÇÀÆÇÇÆ

ä÷òö òîBL 'ä äzà Ceøa נאמר שכן  ט ט ט ט ):):):):– ז ז ז ז ,,,, אאאא'''' "ויזעק ((((שמואלשמואלשמואלשמואל ÈÇÈÅÇÀÈÈ
ה'". ויענהו  ישראל  בעד ה' אל úéLéîçäשמואל ìò בחתימה – ÇÇÂÄÄ

המזמור  את בה שחותם mixdd"החמישית, l` ipir `y`" תהלים תהלים תהלים תהלים))))

הנוספות,קכא קכא קכא קכא ),),),), בברכות הרביעית äðòLשהיא éî :øîBà àeäÅÄÆÈÈ
ìîøkä øäa eäiìà úà,("mixdd l` ipir `y`" oiprn)äðòé àeä ÆÅÄÈÀÇÇÇÀÆÇÂÆ

'ä äzà Ceøa ;äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúàÆÀÆÀÄÀÇÀÇÂÇÀÆÇÇÆÈÇÈ
älôz òîBLבאליהו נאמר  שכן  לז לז לז לז ):):):):– יח יח יח יח ,,,, א א א א '''' ענני((((מלכים מלכים מלכים מלכים  ה' "ענני ÅÇÀÄÈ

תפילה. זו והרי  האֿלהים", ה' אתה כי  הזה העם úéMMäוידעו  ìòÇÇÄÄ
ה'" קראתיך "ממעמקים המזמור  את בה שחותם הששית, בחתימה –

קלקלקלקל),),),), הנוספות,((((תהליםתהליםתהליםתהלים בברכות החמישית éîשהיא :øîBà àeäÅÄ
äâcä éònî äðBé úà äðòL("jiz`xw miwnrnn" oiprn)àeä ÆÈÈÆÈÄÀÅÇÈÈ

äzà Ceøa ;äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòéÇÂÆÆÀÆÀÄÀÇÀÇÂÇÀÆÇÇÆÈÇÈ
äøö úòa äðBòä 'äביונה נאמר שכן גגגג):):):):– בבבב,,,, d"קראתי((((יונהיונהיונהיונה x v n ÈÆÀÅÈÈ

ויענני". ה' אל úéòéáMäלי ìò בה שחותם השביעית, בחתימה – ÇÇÀÄÄ
יעטוף" כי  לעני "תפלה המזמור  קבקבקבקב),),),),את השישית ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  שהיא

הנוספות, ãåcבברכות úà äðòL éî :øîBà àeäarxd inia)– ÅÄÆÈÈÆÈÄ
יד ) א; כא, ב' GLשמואל úàåíéìLeøéa Bða äî: כשהתפלל) – ÀÆÀÙÀÄÈÇÄ

"רעב  וכן  לה; ח, א' מלכים – וגו' מטר" יהיה ולא שמים "בהעצר
לז ), שם, שם – בארץ" יהיה ìB÷aכי òîLéå íëúà äðòé àeäÇÂÆÆÀÆÀÄÀÇÀ

õøàä ìò íçøîä 'ä äzà Ceøa ;äfä íBiä íëú÷òö– ÇÂÇÀÆÇÇÆÈÇÈÇÀÇÅÇÈÈÆ
לחתום  שרוצה לפי  באחרונה, ושלמה דוד שמזכיר מבואר בגמרא
ארץ  על שהתפללו הם ושלמה ודוד הארץ", על המרחם "ברוך...

ישראל.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïBéãøz ïa äéððç éaøå àúôìç éaø éîéa äNòî בברייתא – ÇÂÆÄÅÇÄÂÇÀÈÀÇÄÂÇÀÈÆÀÇÀ
תרדיון  בן  חנניה ורבי  בצפורי  חלפתא רבי הנהיג שכך  מובא, בגמרא

äázäבסיכני, éðôì ãçà øáòL,האחרונות התעניות שבע בימי – ÆÈÇÆÈÄÀÅÇÅÈ
dlk äëøaä úà øîâå," ישראל "גואל  –ïîà åéøçà eðò àGå ÀÈÇÆÇÀÈÈËÈÀÈÇÂÈÈÅ

אמרו : אלא –,"cre mlerl ezekln ceak my jexa נוהגים שהיו כדרך
הכנסת((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))במקדש בית של  השמש אמר כך ואחר  .("zqpkd ofg"):

!eò÷z ,íéðäkä eò÷z: אמר הציבור  úàושליח äðòL éî ÄÀÇÙÂÄÀÈÄÆÈÈÆ
ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ,äiøBnä øäa eðéáà íäøáàÇÀÈÈÈÄÀÇÇÄÈÇÂÆÆÀÆÀÄÀÇÀ

.äfä íBiä íëú÷òö:השמש אמר זכרונות ברכת בסיום eòéøäוכן  ÇÂÇÀÆÇÇÆÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a.ìöà øác àaLëeíéîëç,eøîà:ïk ïéâäBð eðééä àG,øäáe çøænä øòLa àlà §©£©§¤©©¤§¤¨¨¨¥¤£¨¦¨§¨¦£¦¥¤¨§©©©¦§¨§©
úéaä. ©©¦
ÂGLúBðBLàøä úBiðòz L–ïéîéìLî àGå ïépòúî øîLî éLðà;ììk ïépòúî eéä àG áà úéa éLðàå.GLL ¨©£¦¨¦©§¥¦§¨¦§©¦§©§¦¦§©§¥¥¨¨¦§©¦§¨¨

éLðà úBiðLïéîéìLîe ïépòúî øîLî,áà úéa éLðàåïéîéìLî àGå ïépòúî.ïépòúî elàå elà úBðBøçà òáL §¦©§¥¦§¨¦§©¦©§¦¦§©§¥¥¨¦§©¦§©§¦¦¤©©£¥¨¥¦§©¦
ïéîéìLîe;éøácòLBäé éaø.íéîëçåíéøîBà:GLúBiðòz Lììk ïépòúî eéä àG elàå elà úBðBLàøä.GLL ©§¦¦¦§¥©¦§ª©©£¨¦§¦¨©£¦¨¦¥¨¥¨¦§©¦§¨¨

ïéîéìLî àGå ïépòúî øîLî éLðà úBiðL,ììk ïépòúî eéä àG áà úéa éLðàå.øîLî éLðà úBðBøçà òáL §¦©§¥¦§¨¦§©¦§©§¦¦§©§¥¥¨¨¦§©¦§¨¤©©£©§¥¦§¨
ïéîéìLîe ïépòúî,ïéîéìLî àGå ïépòúî áà úéa éLðàå. ¦§©¦©§¦¦§©§¥¥¨¦§©¦§©§¦¦

.okùá àìà ïîà úåðòì àìù:å"ìîë.gxfnd xrya `l`úîéúçá ùøåôîä íù ïéøéëæî åéäù éôì .äøæò ìù çøæîä øòùå úéáä øä ìù çøæî øòù
:íéîëçë äëìäå .ä"øáå àúëñî êäá çëåîãë ,ïéìåáâá ïéò÷åú éàãåã ,ùã÷îá àìà òå÷úì ïéâäåð åéä àì øîåì ïéàå .ïîà úééðòá éâñ àìå äëøáä

eeee.xnyn iyp`:åìù úáùá ãáåò øîùî ìë ,åéä äðåäë úåøîùî ã"ë.a` zia iyp`ãçà ìë ,òåáùä úåîé ïéðîë úåáà éúá äòáùì ÷ìçúî øîùîä
:åîåé ãáåò.oinilyn `le oiprznåúåà ïéãáåò åéäù áà úéá éùðà ìò äãåáòä ãáëú íàù ïéîéìùî ïéà êëéôìå ,ë"ë ïéøåîç ïðéà úåðåùàøä úåéðòúù

:ãåáòì çë ïäá àäéå ïòééñì åìà åàåáé íåéä

`xephxa yexit

!eòéøä ,ïøäà éðaאמר:וש הציבור  eðéúBáàליח úà äðòL éî ÀÅÇÂÙÈÄÄÆÈÈÆÂÅ
íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ,óeñ íé ìòÇÇÇÂÆÆÀÆÀÄÀÇÀÇÂÇÀÆÇ

äfä שהיו מפרשים, יש  הנוספות. מהברכות ברכה כל בסיום וכן  – ÇÆ
שענה"... "מי  הציבור שליח שאמר לפני  ומריעים ;((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))תוקעים

כך ואחר שענה"... "מי הציבור  שליח אמר  שתחילה מפרשים ויש 
ומריעים תוקעים ישראלישראלישראלישראל")")")")היו """"תפארת תפארת תפארת תפארת  הריטבהריטבהריטבהריטב""""אאאא;;;; øác.((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; àaLëeÀÆÈÈÈ

íéîëç ìöàורבי חלפתא רבי  שהנהיגו מנהג אותו  להם כשנודע – ÅÆÂÈÄ
תרדיון, בן  øòLaחנניה àlà ,ïk ïéâäBð eðééä àG :eøîàÈÀÈÄÂÄÅÆÈÀÇÇ

úéaä øäáe çøænäהבית הר של  המזרח בשער כלומר  ,((((רש רש רש רש """"יייי))))– ÇÄÀÈÀÇÇÇÄ
גורסים: gxfnd,ויש  ixrya הבית הר  של המזרח בשער ומפרשים:

העזרה של  המזרח ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ובשער למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו אבל((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  .
הזה  הסדר על  מתפללין "כשהיו  הרמב"ם: כותב תורה" ב"משנה

מתכנסים היו  gxfnd".בירושלים, xry cbpk ziad xdl מה וכלפי –
שונים. פירושים נאמרו  כך  על כן...? נוהגין היינו  "לא חכמים אמרו 

מפרשים: okיש mibdep epiid `l שם "ברוך אלא אמן לענות שלא –

בלבד במקדש  אם כי  ועד " לעולם מלכותו  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))כבוד  .((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
ברכה  בין למקדש) (מחוץ בגבולין  אף בתעניות היו התקיעות ברם,

(עיין  כאחד  ובחצוצרות בשופר  תוקעים היו  שבמקדש אלא לברכה,
בלבד  בחצוצרות מריעים היו בגבולין ואילו  ד ), ג, השנה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ראש

דדדד);););); א א א א ,,,, תענית תענית תענית תענית  הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם א א א א ;;;; כז כז כז כז ,,,, השנה השנה השנה השנה  ראשראשראשראש היו ורשורשורשורש""""י י י י  אחרים ולדעת
בחצוצרות או  בשופר או בגבולין  מפרשים,""""א א א א ))))((((הרשב הרשב הרשב הרשב תוקעים ויש  .

המזרח", בשער  אלא כן  נוהגין  היינו  "לא אמרו  התקיעות על שאף
אבל לברכה, ברכה בין  לתקוע נוהגים היו  בלבד שבמקדש כלומר

התפילה  כל לאחר אלא לברכה ברכה בין  תוקעים היו לא בגבולין 
.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))

במשנתנו: גורסים `on",יש eixg` epre dlek dkxad z` xnbe"שההבדל ומפרשים
חתימת  לפני שענה" "מי  אומרים היו שבגבולים הוא, לגבולים המקדש בין
ותוקעים, אמן עונים היו החתימה ואחרי  הקודמת), במשנה ששנינו (כמו הברכה
לעולם  מלכותו כבוד שם "ברוך ברכה כל  על  עונים והיו הואיל  במקדש, אבל 
מלכותו" כבוד  שם "ברוך  על  התקיעה נמצאת כך, אחר  תוקעים היו  אילו  ועד",
"מי לתפילת התקיעה לסמוך  רוצים והרי עצמה, בפני  ברכה כעין שהיא
הברכה, חתימת אחרי שענה" "מי לומר במקדש נוהגים היו הלכך שענה",
אחריה  עונים והיו הברכה, את תחילה חותם הציבור שליח שהיה כלומר
תקעו אומר: היה השמש כך ואחר  ועד", לעולם מלכותו  כבוד שם "ברוך
תוקעים. כך ואחר  וכו ', שענה" "מי ואומר : ציבור  שליח ומקדים הכהנים!
שלאחר אלא שענה" "מי אומרים היו  החתימה קודם שאמנם אפשר, או 
לתפילת  התקיעה את לסמוך כדי  שענה" "מי  ואומרים חוזרים היו החתימה
תרדיון בן  חנניה ורבי  חלפתא שרבי ללמד איפוא, באה, משנתנו התענית.
היו שלא אף הברכות, חתימת אחר  שענה" "מי  לומר  במקומותיהם כן הנהיגו
חכמים: שאמרו  וזהו  לתקיעה, ברכה בין מפסיק "אמן" שאין  לפי  לכך, צריכין 

המזרח" בשער אלא כן נוהגין היינו  פעם (o"xd)."לא המשנה שנקטה מה
תוקעים: היו  ראשונה שבברכה בגמרא, בברייתא מפורש "הריעו" ופעם "תקעו"
ותרועה, תקיעה תרועה מריעים: היו  שנייה ובברכה ותקיעה, תרועה תקיעה
פירשו וכן  מריעים; היו ובאחת תוקעים היו באחת וברכה, ברכה בכל  וכן 

והר"ן והרמב"ם aeh").רש"י mei zetqez" oiire)
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הזכרנו  משמרות,כבר וארבעה לעשרים נחלקים היו שהכהנים אחדים, במקומות
אבות  בתי  לששה נחלק משמר  כל  אחד. משמר  במקדש  עובד היה שבוע ובכל 
כל עובד היה ובשבת אחר, ביתֿאב עובד  היה יום ובכל  השבוע, ימות ששת לפי
לשבעה  נחלק שהמשמר כותבים, ויש  ב). קז, מנחות גמרא (עיין  ביחד  המשמר 

ביומו עובד  היה אב בית וכל השבוע, ימי  כמניין  אבות epzpyn;בתי lr i"yx)
.("l`xyi zx`tz" oiire ;`xephxaאנשי שלגבי  ללמד באה משנתנו מקום מכל  –

היו והם הואיל הראשונות, התעניות בענין חכמים הקילו  אב בית ואנשי משמר 
המקדש. בעבודת עסוקים

GLúBðBLàøä úBiðòz L ששנינו כמו הציבור , על  חכמים שגזרו  – ÈÇÂÄÈÄ
ה), (א, øîLîלעיל  éLðà בהקדמה שבארנו  (כמו שבוע אותו  של  – ÇÀÅÄÀÈ

אלו ,ïépòúîלמשנתנו), בתעניות –ïéîéìLî àGå התענית את – ÄÀÇÄÀÇÀÄÄ
יום, אותו של אב בית אנשי  על העבודה תכבד שמא הערב, עד 
יהא  לא היום כל  יתענו  ואם להם, לסייע לבוא המשמר  אנשי ויצטרכו

לעבוד  כוח ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))להם המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; הגמראהגמראהגמראהגמרא;;;; פיפיפיפי עלעלעלעל úéa;((((רשרשרשרש""""י י י י  éLðàåÀÇÀÅÅ
áà,במקדש התענית ביום שעבדו הכהנים –ììk ïépòúî eéä àG ÈÈÄÀÇÄÀÈ

העבודה טורח מפני  מבארים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))– ויש .a` zia iyp`–
היום, קרבן  llkשמקריבין oiprzn eid `l. בקרבן ועוסקים הואיל  –

oiprznברם, xnyn iyp`,בקרבנות עוסקים בעצמם הם ואין הואיל  –
oinilyn `le טוב יום היום, בקרבן עוסק שלהם שמשמר שכיון  –

התענית את משלימים אין  הלכך  להם, GLLגרשוםגרשוםגרשוםגרשום).).).).((((רבנורבנורבנורבנוהוא È
úBiðL כמו הציבור , על  חכמים שגזרו  השניות התעניות שלש  – ÀÄ

מהראשונות, יותר חמורות שהן  ו ), א, (לעיל øîLîששנינו éLðàÇÀÅÄÀÈ
ïéîéìLîe ïépòúî,העם כשאר –àGå ïépòúî áà úéa éLðàå ÄÀÇÄÇÀÄÄÀÇÀÅÅÈÄÀÇÄÀ

ïéîéìLî.הערב עד התענית את –úBðBøçà òáL התעניות שבע – ÇÀÄÄÆÇÇÂ
ביותר, חמורות שהן  ïéîéìLîeהאחרונות, ïépòúî elàå elà– ÅÈÅÄÀÇÄÇÀÄÄ

העם; כל כשאר  היום כל מתענים אב בית אנשי  בין משמר אנשי בין 

GL :íéøîBà íéîëçå .òLBäé éaø éøácúBðBLàøä úBiðòz L ÄÀÅÇÄÀËÇÇÂÈÄÀÄÈÇÂÄÈÄ
ììk ïépòúî eéä àG elàå elà היו לא משמר  אנשי אפילו  – ÅÈÅÈÄÀÇÄÀÈ

כלל . GLúBiðLמתענים L,השניות התעניות –øîLî éLðà ÈÀÄÇÀÅÄÀÈ
ïéîéìLî àGå ïépòúî,התענית את –eéä àG áà úéa éLðàå ÄÀÇÄÀÇÀÄÄÀÇÀÅÅÈÈ

ììk ïépòúî;העבודה טורח מפני  –úBðBøçà òáL התעניות – ÄÀÇÄÀÈÆÇÇÂ
áàהאחרונות, úéa éLðàå ,ïéîéìLîe ïépòúî øîLî éLðàÇÀÅÄÀÈÄÀÇÄÇÀÄÄÀÇÀÅÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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„øîBà àeä äðBLàøä ìò:äiøBnä øäa íäøáà úà äðòL éî,íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ©¨¦¨¥¦¤¨¨¤©§¨¨§©©¦¨©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤
äfä íBiä;ìàøNé ìàBb 'ä äzà Ceøa.øîBà àeä äiðMä ìò:óeñ íé ìò eðéúBáà úà äðòL éî,äðòé àeä ©©¤¨©¨¥¦§¨¥©©§¦¨¥¦¤¨¨¤£¥©©©£¤

äfä íBiä íëú÷òö ìB÷ òîLéå íëúà;úBçkLpä øëBæ 'ä äzà Ceøa.øîBà àeä úéLéìMä ìò:äðòL éî ¤§¤§¦§©©£©§¤©©¤¨©¨¥©¦§¨©©§¦¦¥¦¤¨¨
ìbìba òLBäé úà,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷ òîLéå íëúà äðòé àeä;äòeøz òîBL 'ä äzà Ceøa.úéòéáøä ìò ¤§ª©©¦§¨©£¤¤§¤§¦§©©£©§¤©©¤¨©¨¥©§¨©¨§¦¦

øîBà àeä:ätöna ìàeîL úà äðòL éî,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä;'ä äzà Ceøa ¥¦¤¨¨¤§¥©¦§¨©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤¨©¨
ä÷òö òîBL.øîBà àeä úéLéîçä ìò:ìîøkä øäa eäiìà úà äðòL éî,ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ¥©§¨¨©©£¦¦¥¦¤¨¨¤¥¦¨§©©©§¤©£¤¤§¤§¦§©§

äfä íBiä íëú÷òö;älôz òîBL 'ä äzà Ceøa.øîBà àeä úéMMä ìò:ä éònî äðBé úà äðòL éîäâc, ©£©§¤©©¤¨©¨¥©§¦¨©©¦¦¥¦¤¨¨¤¨¦§¥©¨¨
äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä;äøö úòa äðBòä 'ä äzà Ceøa.øîBà àeä úéòéáMä ìò: ©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤¨©¨¨¤§¥¨¨©©§¦¦¥

íéìLeøéa Bða äîGL úàå ãåc úà äðòL éî,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä;äzà Ceøa ¦¤¨¨¤¨¦§¤§Ÿ§¦¨©¦©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤¨©¨
õøàä ìò íçøîä 'ä. ©§©¥©¨¨¤

‰éîéa äNòîïBéãøz ïa äéððç éaøå àúôìç éaø,dlk äëøaä úà øîâå äázä éðôì ãçà øáòL,eðò àGå ©£¤¦¥©¦£©§¨§©¦£©§¨¤§©§¤¨©¤¨¦§¥©¥¨§¨©¤©§¨¨ª¨§¨
ïîà åéøçà.íéðäkä eò÷z,äiøBnä øäa eðéáà íäøáà úà äðòL éî !eò÷z,ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ©£¨¨¥¦§©Ÿ£¦§¨¦¤¨¨¤©§¨¨¨¦§©©¦¨©£¤¤§¤§¦§©§

äfä íBiä íëú÷òö.ïøäà éða eòéøä,óeñ íé ìò eðéúBáà úà äðòL éî !eòéøä,òîLéå íëúà äðòé àeä ©£©§¤©©¤¨¦§¥©£Ÿ¨¦¦¤¨¨¤£¥©©©£¤¤§¤§¦§©

cccc.dpey`xd lréñåäì ìéçúî äáù éôì ,äðåùàø äúåà àøå÷ ùù ïéðîî äðéàù ô"òàå .êéøàäì ìéçúî àåä ìàøùé ìàåâá:êéøàäìå ó.ziriayd lr
:äá êéøàîù àìà àéä äøùò äðîùã ìàøùé ìàåâ àéäù äðåùàø äëøáù ,ùù àìà ïðéà úéðòúä ìéáùá ïéôéñåîù úåëøáä ìáà .ïäá êéøàîù úåëøáì

.epa dnly z`e cec z` dpry inìò íçøîä êåøá úåëøáä óåñá íúçîì éòáã íåùî ,àùéøá äéì íéã÷î î"î .äéä äîìùå ãåã øúá äðåéã â"òàå
'åë ãåã éîéá áòø éäéå ,ãåã .ìàøùé õøà ìò åììôúäù íä åðá äîìùå ãåãå ,õøàä(à"ë 'á ìàåîù)õøàá äéäé éë áòø ,äîìùå('ç 'à íéëìî):

dddd.`ztlg iax inia:äéä éøåôöáon` eixg` epr `leúåëøáá àøîâá ïðéøîàãë å"ìîëùá àìà äëøá ìë øçà ïîà ïéðåò åéä àì ùã÷îáù éôì .ïðéñøâ
:ùã÷îá íéùåòù êøãë åùòå åéä ùã÷îá àì åìàå .äàåøä ÷øô.erwz oxd` ipa erwz:äëøáå äëøá ìë ìò êë íäì øîåà úñðëä ïæçoibdep epiid `l
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øîBà àeä äðBLàøä ìò" בעניינו נא "ראה בברכת היינו – ÇÈÄÈÅ
הרי תחנונים, ולהוסיף להאריך  מתחיל הוא שבה עשרה, שבשמונה

בחתימתה: אומר  àeäהוא ,äiøBnä øäa íäøáà úà äðòL éîÄÆÈÈÆÇÀÈÈÀÇÇÄÈ
äzà Ceøa ;äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòéÇÂÆÆÀÆÀÄÀÇÀÇÂÇÀÆÇÇÆÈÇÈ

ìàøNé ìàBb 'ä הברכות שש ממניין  זו  ברכה שאין  פי על  ואף – ÅÄÀÈÅ
המשנה  מתחילה להאריך, בה ומתחיל הואיל מקום מכל הנוספות,

אותה וקוראת הברכות של החתימות את בה dpey`x"ìòÇ".למנות
äiðMä,הזכרונות ברכת את בה חותם שהוא השנייה, בחתימה – ÇÀÄÈ

äðòé àeä ,óeñ íé ìò eðéúBáà úà äðòL éî :øîBà àeäÅÄÆÈÈÆÂÅÇÇÇÂÆ
øëBæ 'ä äzà Ceøa ;äfä íBiä íëú÷òö ìB÷ òîLéå íëúàÆÀÆÀÄÀÇÇÂÇÀÆÇÇÆÈÇÈÅ

úBçkLpä ונתייאשו שנים כמה במצרים נשכחים ישראל שהיו לפי  – ÇÄÀÈ
ב"מי זכרונות בברכת חותם הלכך וגאלם, אותם ה' וזכר הגאולה, מן

וכו' סוף" בים לאבותינו  úéLéìMä((((רשרשרשרש""""יייי).).).).שענה ìò בחתימה – ÇÇÀÄÄ
הנוספת  הברכה שהיא השופרות, ברכת את בה שחותם השלישית

äðòéהשנייה, àeä ,ìbìba òLBäé úà äðòL éî :øîBà àeäÅÄÆÈÈÆÀËÇÇÄÀÈÇÂÆ
òîBL 'ä äzà Ceøa ;äfä íBiä íëú÷òö ìB÷ òîLéå íëúàÆÀÆÀÄÀÇÇÂÇÀÆÇÇÆÈÇÈÅÇ

äòeøzישראל שהיו בעוד  יריחו  על בשופרות נענה יהושע שכן – ÀÈ
בגלגל úéòéáøä((((רשרשרשרש""""יייי).).).).עומדים ìò שחותם הרביעית בחתימה – ÇÈÀÄÄ

ויענני" קראתי  לי  בצרתה ה' "אל המזמור  את קכקכקכקכ),),),),בה היינו ((((תהלים תהלים תהלים תהלים 

הנוספות, בברכות ìàeîLהשלישית úà äðòL éî :øîBà àeäÅÄÆÈÈÆÀÅ
;äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ,ätönaÇÄÀÈÇÂÆÆÀÆÀÄÀÇÀÇÂÇÀÆÇÇÆ

ä÷òö òîBL 'ä äzà Ceøa נאמר שכן  ט ט ט ט ):):):):– ז ז ז ז ,,,, אאאא'''' "ויזעק ((((שמואלשמואלשמואלשמואל ÈÇÈÅÇÀÈÈ
ה'". ויענהו  ישראל  בעד ה' אל úéLéîçäשמואל ìò בחתימה – ÇÇÂÄÄ

המזמור  את בה שחותם mixdd"החמישית, l` ipir `y`" תהלים תהלים תהלים תהלים))))

הנוספות,קכא קכא קכא קכא ),),),), בברכות הרביעית äðòLשהיא éî :øîBà àeäÅÄÆÈÈ
ìîøkä øäa eäiìà úà,("mixdd l` ipir `y`" oiprn)äðòé àeä ÆÅÄÈÀÇÇÇÀÆÇÂÆ

'ä äzà Ceøa ;äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúàÆÀÆÀÄÀÇÀÇÂÇÀÆÇÇÆÈÇÈ
älôz òîBLבאליהו נאמר  שכן  לז לז לז לז ):):):):– יח יח יח יח ,,,, א א א א '''' ענני((((מלכים מלכים מלכים מלכים  ה' "ענני ÅÇÀÄÈ

תפילה. זו והרי  האֿלהים", ה' אתה כי  הזה העם úéMMäוידעו  ìòÇÇÄÄ
ה'" קראתיך "ממעמקים המזמור  את בה שחותם הששית, בחתימה –

קלקלקלקל),),),), הנוספות,((((תהליםתהליםתהליםתהלים בברכות החמישית éîשהיא :øîBà àeäÅÄ
äâcä éònî äðBé úà äðòL("jiz`xw miwnrnn" oiprn)àeä ÆÈÈÆÈÄÀÅÇÈÈ

äzà Ceøa ;äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòéÇÂÆÆÀÆÀÄÀÇÀÇÂÇÀÆÇÇÆÈÇÈ
äøö úòa äðBòä 'äביונה נאמר שכן גגגג):):):):– בבבב,,,, d"קראתי((((יונהיונהיונהיונה x v n ÈÆÀÅÈÈ

ויענני". ה' אל úéòéáMäלי ìò בה שחותם השביעית, בחתימה – ÇÇÀÄÄ
יעטוף" כי  לעני "תפלה המזמור  קבקבקבקב),),),),את השישית ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  שהיא

הנוספות, ãåcבברכות úà äðòL éî :øîBà àeäarxd inia)– ÅÄÆÈÈÆÈÄ
יד ) א; כא, ב' GLשמואל úàåíéìLeøéa Bða äî: כשהתפלל) – ÀÆÀÙÀÄÈÇÄ

"רעב  וכן  לה; ח, א' מלכים – וגו' מטר" יהיה ולא שמים "בהעצר
לז ), שם, שם – בארץ" יהיה ìB÷aכי òîLéå íëúà äðòé àeäÇÂÆÆÀÆÀÄÀÇÀ

õøàä ìò íçøîä 'ä äzà Ceøa ;äfä íBiä íëú÷òö– ÇÂÇÀÆÇÇÆÈÇÈÇÀÇÅÇÈÈÆ
לחתום  שרוצה לפי  באחרונה, ושלמה דוד שמזכיר מבואר בגמרא
ארץ  על שהתפללו הם ושלמה ודוד הארץ", על המרחם "ברוך...

ישראל.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïBéãøz ïa äéððç éaøå àúôìç éaø éîéa äNòî בברייתא – ÇÂÆÄÅÇÄÂÇÀÈÀÇÄÂÇÀÈÆÀÇÀ
תרדיון  בן  חנניה ורבי  בצפורי  חלפתא רבי הנהיג שכך  מובא, בגמרא

äázäבסיכני, éðôì ãçà øáòL,האחרונות התעניות שבע בימי – ÆÈÇÆÈÄÀÅÇÅÈ
dlk äëøaä úà øîâå," ישראל "גואל  –ïîà åéøçà eðò àGå ÀÈÇÆÇÀÈÈËÈÀÈÇÂÈÈÅ

אמרו : אלא –,"cre mlerl ezekln ceak my jexa נוהגים שהיו כדרך
הכנסת((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))במקדש בית של  השמש אמר כך ואחר  .("zqpkd ofg"):

!eò÷z ,íéðäkä eò÷z: אמר הציבור  úàושליח äðòL éî ÄÀÇÙÂÄÀÈÄÆÈÈÆ
ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ,äiøBnä øäa eðéáà íäøáàÇÀÈÈÈÄÀÇÇÄÈÇÂÆÆÀÆÀÄÀÇÀ

.äfä íBiä íëú÷òö:השמש אמר זכרונות ברכת בסיום eòéøäוכן  ÇÂÇÀÆÇÇÆÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈLãç Làøa øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà,íéøetáe äkðça.eìéçúä íàå–ïéàïé÷éñôî;éøácìàéìîb ïaø. ¥§¦©£¦©©¦§ŸŸ¤©£ª¨©¦§¦¦§¦¥©§¦¦¦§¥©¨©§¦¥
øîàøéàî éaø:øîàL ét ìò óàìàéìîb ïaøïé÷éñôî ïéà,ïéîéìLî ïéàL äéä äãBî.ìçL áàa äòLz ïëå ¨©©¦¥¦©©¦¤¨©©¨©§¦¥¥©§¦¦¤¨¨¤¥©§¦¦§¥¦§¨§¨¤¨

úaL áøòa úBéäì. ¦§§¤¤©¨
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡øeîàä elà úBiðòz øãñ–äðBLàø äòéáøa.eðML íéçîö ìáà–ãiî íäéìò ïéòéøúî.e÷ñtL ïëå ¥¤©£¦¥¨¨¦§¦¨¦¨£¨§¨¦¤¨©§¦¦£¥¤¦¨§¥¤¨§
íBé íéòaøà íLâì íLb ïéa íéîLb–ãiî íäéìò ïéòéøúî,úøva úkî àéäL éðtî. §¨¦¥¤¤§¤¤©§¨¦©§¦¦£¥¤¦¨¦§¥¤¦©©©Ÿ¤

:øòùä åòé÷ôéå åø÷éé ïë éðôîå ,úáùì êåîñ äúò úéðòú øåæâì íé÷çåã åéä
iiii.eligzd m`e:ïé÷éñôî ïéà íéîéä åìàî ãçà ïäá òâôå ãçà íåé åìéôà äøöä ìò úåðòúäì åìéçúäå ïëì íãå÷ úåéðòúä åøæâùoi`y `ed dcen

.oinilyn:äîçä úòé÷ùì êåîñ áøòá ìëåà àìà ,íåéä ìë ïäá úåðòúäì.zay axra zeidl lgy a`a 'h okeâëô"ò íéòáå÷ ã"á åéäù ïîæá ïå
áàá 'è ïëå .ïéîéìùîå ïéðòúî àìà øéàî 'øë äëìä ïéàå .áòø àåäùë úáùì ñðëé àìù úáùä ãåáë éðôî ,äîçä úòé÷ùì êåîñ áøòá ìëåà ,äééàøä

:íéìùîå äðòúî úáù áøòá úåéäì ìçù
b`̀̀̀.el`d zeiprz xcqàìå æ"éå 'æå ïåùçøîá 'â íäù ,äøåé ìù äòéáø ìù ïéðîæ äùìù åøáò íà ,äðåùàø äòéáøá àìà åðéà ,ìéòìã ïé÷øôá ïéøåîàä

:øîàù øãñä ìò úåéðòú â"é øåáöä ïéðòúî ë"çàå ,íéãéçé ïéðòúî åéä æà ,íéîùâ åãøé.la`äèç úçú åîë ,åðúùðå íéòøæä åçîöå ïúòá íéîùâ åãøé
:øçà éåðéù åà ,äùàá äøåòù úçú çåç àöé.cin mdilr oirixzn:úåðåùàøá ãéî ïéâäåð úåðåøçàä úåéðòúá øåîàä øîåç ìëù .úåðåùàø úåéðòúáoia

.mybl myb:äéðùì äðåùàø äòéáø ïéá.zxeva zkn:àåä úøåöá ïîéñ

`xephxa yexit

GLåúBiðLלעיל , L,א לעיל  (כמפורש  השניות התעניות שלש  – ÀÈÀÄ
éLéîçåו ), éðL éLéîçהמשך הן  הללו והתעניות שהואיל – ÂÄÄÅÄÇÂÄÄ

להתחיל ומותר שערים, להפקעת חוששים אין  הראשונות, לתעניות
בשבוע. בחמישי  úBðBLàøäבהן  ïéàL íLk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÅÆÅÈÄ

éîçaéL בשבוע בחמישי  מתחילות אינן  הראשונות שהתעניות כשם – ÇÂÄÄ
בשבוע, בשני úBiðLאלא àG Ck,השניות התעניות שלש  לא – ÈÀÄ

úBðBøçà àGå ביום מתחילות אינן  האחרונות, התעניות שבע ולא – ÀÇÂ
בשבוע. שני  ביום אלא חמישי 

y c e w z a y
י ה נ ש מ ר ו א ב

íéøetáe äkðça ,Lãç Làøa øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéàÅÀÄÇÂÄÇÇÄÀÙÙÆÇÂËÈÇÄ
ובשבת טוב ביום שכן  וכל מועד , של בחולו הדין והוא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).–

eìéçúä íàå–הציבור,כ על ביתֿדין שגזרו בתעניות להתענות בר ÀÄÄÀÄ
בפורים, או בחנוכה או  חודש  בראש  חלה אחת ïé÷éñôîותענית ïéàÅÇÀÄÄ

אלו ; בימים אפילו  ומתענים התעניות, את –.ìàéìîb ïaø éøácÄÀÅÇÈÇÀÄÅ
,ïé÷éñôî ïéà ìàéìîb ïaø øîàL ét ìò óà :øéàî éaø øîàÈÇÇÄÅÄÇÇÄÆÈÇÇÈÇÀÄÅÅÇÀÄÄ

ïéîéìLî ïéàL äéä äãBî,הערב עד אלה בימים התענית את – ÆÈÈÆÅÇÀÄÄ
החמה. לשקיעת סמוך  אוכלים úBéäìאלא ìçL áàa äòLz ïëåÀÅÄÀÈÀÈÆÈÄÀ

úaL áøòa הלבנה ראיית פי  על החודש את שקידשו  בזמן כגון  – ÀÆÆÇÈ
שבת שבת שבת שבת )))) בערב בערב בערב בערב  להיותלהיותלהיותלהיות באבבאבבאבבאב תשעהתשעהתשעהתשעה יחוליחוליחוליחול לא לא לא לא  לעולםלעולםלעולםלעולם שבידינושבידינושבידינושבידינו הלוחהלוחהלוחהלוח לפילפילפילפי ,((((שכןשכןשכןשכן

ייכנסו  שלא השבת, כבוד מפני  הערב, עד הצום את משלימים אין 
רעבים. כשהם xi`nלשבת iaxk dkld oi`e להתענות התחילו  אם אלא ,

תשעה  וכן  ומשלימים; מתענים הציבור , על דין בית שגזרו בתעניות
ומשלימיםבאב מתענים שבת בערב להיות הלהלהלהל''''שחל  רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

ז ז ז ז ).).).). א א א א ,,,, תעניות תעניות תעניות תעניות 
א ה נ ש מ ר ו א ב

גשמים. עצירת על מלבד  אחרות, צרות על דין  בית שגוזרים בתעניות דן  זה פרק

øeîàä elà úBiðòz øãñ שבתחילה ד-ו, משניות א בפרק – ÅÆÇÂÄÅÈÈ
תעניות, עשרה שלש  עד  הציבור מתענים כך ואחר  יחידים מתענים

ומחמירים; ההולכים מחזורים `l`בשלשה bdep epi` df xcqäòéáøaÄÀÄÈ
äðBLàøבחודש היינו בעונתם, לירד הגשמים התחילו שלא – ÄÈ

נקרא הגשם רובץ "driax",מרחשון ; שהגשם והפראה, רביצה מלשון

אותה; ומפרה האדמה eðMLעל íéçîö ìáà אמנם שירדו  – ÂÈÀÈÄÆÈ
לרע, מראיהם נשתנה כך  ואחר  הזרעים, וצמחו בעתם ïéòéøúîÇÀÄÄגשמים

ãiî íäéìò ותוקעים בהן שמתפללים הראשונות, בתעניות – ÂÅÆÄÈ
גשמים. עצירת של  האחרונות התעניות בשבע שנוהגים כמו בשופרות,

íéîLb e÷ñtL ïëåואחר הראשונה, בעונתם גשמים ירדו אם – ÀÅÆÈÀÀÈÄ
פסקו  íBéכך  íéòaøà íLâì íLb ïéa שנייה רביעה ירדה שלא – ÅÆÆÀÆÆÇÀÈÄ

הראשונה, מהרביעה יום ארבעים כעבור ãiîאלא íäéìò ïéòéøúîÇÀÄÄÂÅÆÄÈ
בשופרות, ומתריעים ומתפללים מיד מתענים הציבור  כל –éðtîÄÀÅ

úøva úkî àéäL.הוא בצורת של שסימן  – ÆÄÇÇÇÙÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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Êì íéøzî øîLî éLðàúBìéla ïéé úBzL,íéîia àG ìáà;áà úéa éLðàå–äìéla àGå íBia àG.éLðà ©§¥¦§¨ª¨¦¦§©¦©¥£¨©¨¦§©§¥¥¨©§©©§¨©§¥
ñaëlîe øtñlî ïéøeñà ãîòî éLðàå øîLî,úaMä ãBák éðtî ïéøzî éLéîçáe. ¦§¨§©§¥©£¨£¦¦§©¥¦§©¥©£¦¦ª¨¦¦§¥§©©¨

Á"ãtñîì àìc" úéðòz úlâîa áeúkä ìk,åéðôì–øeñà,åéøçàì–øzî;éñBé éaøøîBà:åéøçàìe åéðôì ¨©¨¦§¦©©£¦§¨§¦§©§¨¨¨§©£¨ª¨©¦¥¥§¨¨§©£¨
øeñà."ïBäa äàpòúäì àìc",åéøçàìe åéðôì–øzî;éñBé éaøøîBà:åéðôì–øeñà,åéøçàì–øzî. ¨§¨§¦§©¨¨§§¨¨§©£¨ª¨©¦¥¥§¨¨¨§©£¨ª¨
ËéLéîça älçza øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà,LHíéøòMä òé÷ôäì à;GL àlàúBðBLàøä úBiðòz L– ¥§¦©£¦©©¦©§¦¨©£¦¦¤§©§¦©©§¨¦¤¨¨©£¦¨¦

éðLå éLéîçå éðL,GLåúBiðL L–éLéîçå éðL éLéîç.éñBé éaøøîBà:éLéîça úBðBLàøä ïéàL íLk,Ck ¥¦©£¦¦§¥¦§¨§¦£¦¦¥¦©£¦¦©¦¥¥§¥¤¥¨¦©£¦¦¨
úBðBøçà àGå úBiðL àG. §¦§©£

ffff.oii zezyl mixzen xnyn iyp`:àëä äì éúééî øîùî éðáá éøééàã éãééà àìà ,éà÷ úéðòú éáâ åàì.zelilaìò äãåáòä ãáëú àîù ùåçì ïéàù
:íòééñì àáì åìà åëøèöéå äìéìá áà úéá éùðà.dlila `le meia `l:çáæîä ìòî åò÷ôù íéøãôå íéøáà äìéìä ìë úåìòäì ïéëéøö åéäù éôìiyp`

.cnrnêàéäã ,ìàøùé ìëî íéçåìù äãåáòä úòùá íù íéãîåòå .ïåöøá ìáå÷î àäéù ïéììôúîå íäéçà ïáø÷ ìò íéãîåòå íéìùåøéá íéòåá÷ä íéìàøùé íä
øîåà áåúëäå åéáâ ìò ãîåò åðéà àåäå áø÷ íãà ìù åðáø÷(ç"ë øáãîá):äãåáò úòùá íéðäëä ìò åãîòéù äåöî ìàøùéì ,åãòåîá éì áéø÷äì åøîùú

.qakle xtql mixeq`:íéìååðî ïäùë ïúøîùîì åñðëé àìå ïëì íãå÷ åøôñéù éãë ,úáù äúåà ìë ,íúøîùîì åñðëðùî.iyingae:ïúøîùî êåúáù
mixzen:çøåèä éðôî ù"òá øôñì ïéðéúîî ïéàå éùéîçá øôñì íãà éðá [áåø] êøãù

gggg.ziprz zlibna aezkd lkéøéîçã éîåé úéàå .ãáìá ïåäá äàðòúäì àìã àîåé úéà .íéáåè íéîé åòá÷å éðù úéáá ìàøùéì íéñéð íäá åùòðù íéîé
.ãôñäá íéøåñàå íéøåîç ïäù ïúåàå .ïåäá ãôñîì àìã éôèxeq` eiptl:äéôåâ è"åéá éëä ãáòîì éúà àîìã ,ãôñäá.xzen eixg`lè"åé øáòã ïåéëã

íéøåôå äëåðçî õåç ,úéðòúå ãôñäá ïéøúåî ïìåë ,ãôñîì àìãå äàðòúäì àìã íù íéáåúëä íéîéä ïúåà ìëå ,úéðòú úìéâî äìèáã ì"éé÷ ïðàå .ïðéùééç àì
:øúåî íäéøçàå íäéðôìù íéîéå .úéðòúå ãôñäá ïéøåñàù

hhhh.mixryd z` riwtdl `lyáòø àáù ïéøåáñ åéäé ,úáùì úçàå úéðòúä ìéìì úçà ,úåìåãâ úåãåòñ éúù éùéîç éàöåîì ïéðå÷ù úåéåðç éìòá ïéàåøùë
àì ,àá áòøäù ã"á åàøù àì íà åøîàé àìù à"ô ,úéðòúä éðôî àìà åðéàù íéòãåé ,éðùá úåðòúäì åìéçúäùî ìáà .øòùä ïéòé÷ôîå ïéø÷éîå íìåòì
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ïéîéìLî àGå ïépòúîלעבוד צריכים אב בית ואנשי  הואיל – ÄÀÇÄÀÇÀÄÄ
פוסק  וכן האחרונות. התעניות בשבע אפילו  בהם הקלו  במקדש

וווו).).).).הרמב"ם ב ב ב ב ----גגגג;;;; גגגג,,,, תעניתתעניתתעניתתענית ((((הל הל הל הל ''''
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בתעניות, אב בית ואנשי משמר  אנשי  בין שהיה ההבדל  על הקודמת המשנה אגב
השנה. ימות בכל  ביניהם שהיה ההבדל  על  זו  משנה גם נשנית

úBìéla ïéé úBzLì íéøzî øîLî éLðà בלילות שהעבודה – ÇÀÅÄÀÈËÈÄÄÀÇÄÇÅ
משמר, אנשי  של  לסיועם צריכים אב בית אנשי ואין מרובה, אינה

íéîia àG ìáà ויצטרכו אב בית אנשי על  העבודה תכבד  שמא – ÂÈÇÈÄ
לעבוד להם אסור  יין , שתויי יהיו  ואם להם, לסייע משמר אנשי 

äìélaבמקדש . àGå íBia àG ,áà úéa éLðàå מותרים אינם – ÀÇÀÅÅÈÇÀÇÇÀÈ
בעבודה  הם עוסקים בלילה שאף בלילה, ולא ביום לא יין  לשתות

ופדרים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא )))) אברים הלילה כל מעלים שהיו  לפי רש "י : ומפרש  ,
בלילה. גומרים ביום גמרו לא אם או  המזבח, מעל  éLðàÇÀÅשפקעו

ãîòî éLðàå øîLîלעמוד ישראל  כל  שליחי  שהיו ישראלים – ÄÀÈÀÇÀÅÇÂÈ
לעשרים  נחלקו  ישראלים ואף ציבור; קרבנות הקרבת בשעת במקדש
ועיין  ב-ג; ד, להלן  (כמפורש  שבוע לכל  מעמד  מעמדות, וארבעה

ב), ג, לביכורים משמרתם,ïéøeñàבאורנו של בשבוע –øtñlî– ÂÄÄÀÇÅ
שיספרו ñaëlîeשערותיהם, כדי  בגמרא, הטעם ומבואר בגדיהם; – ÄÀÇÅ

מנוולים. כשהם יכנסו  ולא למשמרתם, שנכנסים קודם ויכבסו 
éLéîçáe,משמרתם של בשבת –ïéøzî,ולכבס לספר  –éðtî ÇÂÄÄËÈÄÄÀÅ

úaMä ãBák ביום בגדיהם ולכבס להסתפר אדם בני  רוב דרך שכן – ÀÇÇÈ
לאנשי התירו  הלכך  שבת, צרכי  טורח מפני  שבת בערב ולא חמישי 

ביו  אפילו ולכבס לספר  מעמד  ולאנשי  חמישי.משמר  ם
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הבית  בימי  לישראל נסים בהם שנעשו  הימים כל הכולל  ספר היינו  תענית" "מגילת
למספד ", "דלא בהם שכתוב ימים ויש  בהם. להתענות שאסור  חכמים ותיקנו  השני ,
בין ההבדל מהו  ללמד, באה משנתנו בהם. ולהתאבל  לספוד חכמים שאסרו  היינו

לספוד. שלא בהם שנאמר הימים ובין להתענות שלא בהם שנאמר הימים

"ãtñîì àìc" úéðòz úlâîa áeúkä ìk הימים אותם כל  – ÈÇÈÄÀÄÇÇÂÄÀÈÀÄÀÇ

לספוד, שלא תענית במגילת בהם øeñàשכתוב ,åéðôì ביום גם – ÀÈÈÈ
עצמו, טוב ביום יספוד  שמא לספוד, אסור  øzîשלפניו ,åéøçàìÀÇÂÈËÈ

אין  טוב יום ועבר  שהואיל לספוד , מותר שלאחריו  ביום אבל –
טוב. ביום כך  ינהג שמא åéøçàìeחוששים åéðôì :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÈÈÀÇÂÈ

øeñà. לספוד אסור  שלאחריו  ביום בין שלפניו  ביום בין –àìc" ÈÀÈ
"ïBäa äàpòúäì,"בהון להתענאה "דלא בהם שכתוב ימים – ÀÄÀÇÈÈÀ

בהם, להתענות חכמים øzîשאסרו  ,åéøçàìe åéðôì ביום – ÀÈÈÀÇÂÈËÈ
להתענות. מותר  שלאחריו וביום åéðôì,שלפניו  :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÈÈ

øeñà,להתענות אסור  שלפניו  ביום –øzî ,åéøçàì ביום – ÈÀÇÂÈËÈ
וכל תענית, מגילת שבטלה היא והלכה להתענות, מותר שלאחריו

מותרים  כולם למספד" ודלא להתענאה "דלא בהם שכתוב הימים אותם
ובתענית, בהספד שאסורים ופורים מחנוכה חוץ ובתענית, בהספד 

מותרים ושלאחריהם שלפניהם רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;וימים בבבב;;;; יט יט יט יט ,,,, השנה השנה השנה השנה  ראשראשראשראש ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

.ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))
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éLéîça älçza øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéàחמישי ביום – ÅÀÄÇÂÄÇÇÄÇÀÄÈÇÂÄÄ
íéøòMäבשבוע, òé÷ôäì àHLמחירי כך  ידי על  יתייקרו שלא – ÆÀÇÀÄÇÇÀÈÄ

סעודות  שקונים החנויות בעלי שכשרואים מפרשים, יש המזונות.
ומייקרים  לעולם בא שרעב הם סבורים ולשבת, התענית לליל  גדולות,

אלא  שאינו  יודעים שני ביום להתענות משהתחילו אבל  השער . את
התענית תוספות תוספות תוספות תוספות ))))מפני  למשנתנו:((((רש רש רש רש """"יייי;;;; בפירושו  כותב והרמב"ם .

מתענים  היו לא למטר  הגדול  הצורך  לולא העם, דלת שאומר  "מפני 
השבת" טובטובטובטוב")")")")קודם יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות שבני((((ועייןועייןועייןועיין הטעם, מבארים ויש .

בחמישי, באים וכשהם שבכרכים, לאחיהם ומזון מים מספקים הכפרים
לצורך אלא מזון  מביאים אין תענית, עליהם שקיבלו  ידעו  שלא כיון 

מתייקר בו , שהתענו לפי חמישי , ליל  לצורך הכל וכשלוקחים השבת,
שומעים  לעיר , בשני כשבאים בשני , כשגוזרין  אבל  השבת. לצורך המזון

לליל הצורך  כדי מזון מביאים בחמישי וכשבאים תענית, שגזרו  הם
ולשבת גרשוםגרשוםגרשוםגרשום););););התענית GL((((רבנורבנורבנורבנו àlàúBðBLàøä úBiðòz L– ÆÈÈÇÂÄÈÄ

ה), א, לעיל (כמפורש  הציבור על  דין  בית éLéîçåשגוזרים éðLÅÄÇÂÄÄ
éðLå הטעם כבר  שבארנו  כמו בשבוע, בשני  בתחילה שגוזרים היינו  – ÀÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈLãç Làøa øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà,íéøetáe äkðça.eìéçúä íàå–ïéàïé÷éñôî;éøácìàéìîb ïaø. ¥§¦©£¦©©¦§ŸŸ¤©£ª¨©¦§¦¦§¦¥©§¦¦¦§¥©¨©§¦¥
øîàøéàî éaø:øîàL ét ìò óàìàéìîb ïaøïé÷éñôî ïéà,ïéîéìLî ïéàL äéä äãBî.ìçL áàa äòLz ïëå ¨©©¦¥¦©©¦¤¨©©¨©§¦¥¥©§¦¦¤¨¨¤¥©§¦¦§¥¦§¨§¨¤¨

úaL áøòa úBéäì. ¦§§¤¤©¨
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡øeîàä elà úBiðòz øãñ–äðBLàø äòéáøa.eðML íéçîö ìáà–ãiî íäéìò ïéòéøúî.e÷ñtL ïëå ¥¤©£¦¥¨¨¦§¦¨¦¨£¨§¨¦¤¨©§¦¦£¥¤¦¨§¥¤¨§
íBé íéòaøà íLâì íLb ïéa íéîLb–ãiî íäéìò ïéòéøúî,úøva úkî àéäL éðtî. §¨¦¥¤¤§¤¤©§¨¦©§¦¦£¥¤¦¨¦§¥¤¦©©©Ÿ¤

:øòùä åòé÷ôéå åø÷éé ïë éðôîå ,úáùì êåîñ äúò úéðòú øåæâì íé÷çåã åéä
iiii.eligzd m`e:ïé÷éñôî ïéà íéîéä åìàî ãçà ïäá òâôå ãçà íåé åìéôà äøöä ìò úåðòúäì åìéçúäå ïëì íãå÷ úåéðòúä åøæâùoi`y `ed dcen

.oinilyn:äîçä úòé÷ùì êåîñ áøòá ìëåà àìà ,íåéä ìë ïäá úåðòúäì.zay axra zeidl lgy a`a 'h okeâëô"ò íéòáå÷ ã"á åéäù ïîæá ïå
áàá 'è ïëå .ïéîéìùîå ïéðòúî àìà øéàî 'øë äëìä ïéàå .áòø àåäùë úáùì ñðëé àìù úáùä ãåáë éðôî ,äîçä úòé÷ùì êåîñ áøòá ìëåà ,äééàøä

:íéìùîå äðòúî úáù áøòá úåéäì ìçù
b`̀̀̀.el`d zeiprz xcqàìå æ"éå 'æå ïåùçøîá 'â íäù ,äøåé ìù äòéáø ìù ïéðîæ äùìù åøáò íà ,äðåùàø äòéáøá àìà åðéà ,ìéòìã ïé÷øôá ïéøåîàä

:øîàù øãñä ìò úåéðòú â"é øåáöä ïéðòúî ë"çàå ,íéãéçé ïéðòúî åéä æà ,íéîùâ åãøé.la`äèç úçú åîë ,åðúùðå íéòøæä åçîöå ïúòá íéîùâ åãøé
:øçà éåðéù åà ,äùàá äøåòù úçú çåç àöé.cin mdilr oirixzn:úåðåùàøá ãéî ïéâäåð úåðåøçàä úåéðòúá øåîàä øîåç ìëù .úåðåùàø úåéðòúáoia

.mybl myb:äéðùì äðåùàø äòéáø ïéá.zxeva zkn:àåä úøåöá ïîéñ
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GLåúBiðLלעיל , L,א לעיל  (כמפורש  השניות התעניות שלש  – ÀÈÀÄ
éLéîçåו ), éðL éLéîçהמשך הן  הללו והתעניות שהואיל – ÂÄÄÅÄÇÂÄÄ

להתחיל ומותר שערים, להפקעת חוששים אין  הראשונות, לתעניות
בשבוע. בחמישי  úBðBLàøäבהן  ïéàL íLk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÅÆÅÈÄ

éîçaéL בשבוע בחמישי  מתחילות אינן  הראשונות שהתעניות כשם – ÇÂÄÄ
בשבוע, בשני úBiðLאלא àG Ck,השניות התעניות שלש  לא – ÈÀÄ

úBðBøçà àGå ביום מתחילות אינן  האחרונות, התעניות שבע ולא – ÀÇÂ
בשבוע. שני  ביום אלא חמישי 

y c e w z a y
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íéøetáe äkðça ,Lãç Làøa øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéàÅÀÄÇÂÄÇÇÄÀÙÙÆÇÂËÈÇÄ
ובשבת טוב ביום שכן  וכל מועד , של בחולו הדין והוא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).–

eìéçúä íàå–הציבור,כ על ביתֿדין שגזרו בתעניות להתענות בר ÀÄÄÀÄ
בפורים, או בחנוכה או  חודש  בראש  חלה אחת ïé÷éñôîותענית ïéàÅÇÀÄÄ

אלו ; בימים אפילו  ומתענים התעניות, את –.ìàéìîb ïaø éøácÄÀÅÇÈÇÀÄÅ
,ïé÷éñôî ïéà ìàéìîb ïaø øîàL ét ìò óà :øéàî éaø øîàÈÇÇÄÅÄÇÇÄÆÈÇÇÈÇÀÄÅÅÇÀÄÄ

ïéîéìLî ïéàL äéä äãBî,הערב עד אלה בימים התענית את – ÆÈÈÆÅÇÀÄÄ
החמה. לשקיעת סמוך  אוכלים úBéäìאלא ìçL áàa äòLz ïëåÀÅÄÀÈÀÈÆÈÄÀ

úaL áøòa הלבנה ראיית פי  על החודש את שקידשו  בזמן כגון  – ÀÆÆÇÈ
שבת שבת שבת שבת )))) בערב בערב בערב בערב  להיותלהיותלהיותלהיות באבבאבבאבבאב תשעהתשעהתשעהתשעה יחוליחוליחוליחול לא לא לא לא  לעולםלעולםלעולםלעולם שבידינושבידינושבידינושבידינו הלוחהלוחהלוחהלוח לפילפילפילפי ,((((שכןשכןשכןשכן

ייכנסו  שלא השבת, כבוד מפני  הערב, עד הצום את משלימים אין 
רעבים. כשהם xi`nלשבת iaxk dkld oi`e להתענות התחילו  אם אלא ,

תשעה  וכן  ומשלימים; מתענים הציבור , על דין בית שגזרו בתעניות
ומשלימיםבאב מתענים שבת בערב להיות הלהלהלהל''''שחל  רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

ז ז ז ז ).).).). א א א א ,,,, תעניות תעניות תעניות תעניות 
א ה נ ש מ ר ו א ב

גשמים. עצירת על מלבד  אחרות, צרות על דין  בית שגוזרים בתעניות דן  זה פרק

øeîàä elà úBiðòz øãñ שבתחילה ד-ו, משניות א בפרק – ÅÆÇÂÄÅÈÈ
תעניות, עשרה שלש  עד  הציבור מתענים כך ואחר  יחידים מתענים

ומחמירים; ההולכים מחזורים `l`בשלשה bdep epi` df xcqäòéáøaÄÀÄÈ
äðBLàøבחודש היינו בעונתם, לירד הגשמים התחילו שלא – ÄÈ

נקרא הגשם רובץ "driax",מרחשון ; שהגשם והפראה, רביצה מלשון

אותה; ומפרה האדמה eðMLעל íéçîö ìáà אמנם שירדו  – ÂÈÀÈÄÆÈ
לרע, מראיהם נשתנה כך  ואחר  הזרעים, וצמחו בעתם ïéòéøúîÇÀÄÄגשמים

ãiî íäéìò ותוקעים בהן שמתפללים הראשונות, בתעניות – ÂÅÆÄÈ
גשמים. עצירת של  האחרונות התעניות בשבע שנוהגים כמו בשופרות,

íéîLb e÷ñtL ïëåואחר הראשונה, בעונתם גשמים ירדו אם – ÀÅÆÈÀÀÈÄ
פסקו  íBéכך  íéòaøà íLâì íLb ïéa שנייה רביעה ירדה שלא – ÅÆÆÀÆÆÇÀÈÄ

הראשונה, מהרביעה יום ארבעים כעבור ãiîאלא íäéìò ïéòéøúîÇÀÄÄÂÅÆÄÈ
בשופרות, ומתריעים ומתפללים מיד מתענים הציבור  כל –éðtîÄÀÅ

úøva úkî àéäL.הוא בצורת של שסימן  – ÆÄÇÇÇÙÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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Êì íéøzî øîLî éLðàúBìéla ïéé úBzL,íéîia àG ìáà;áà úéa éLðàå–äìéla àGå íBia àG.éLðà ©§¥¦§¨ª¨¦¦§©¦©¥£¨©¨¦§©§¥¥¨©§©©§¨©§¥
ñaëlîe øtñlî ïéøeñà ãîòî éLðàå øîLî,úaMä ãBák éðtî ïéøzî éLéîçáe. ¦§¨§©§¥©£¨£¦¦§©¥¦§©¥©£¦¦ª¨¦¦§¥§©©¨

Á"ãtñîì àìc" úéðòz úlâîa áeúkä ìk,åéðôì–øeñà,åéøçàì–øzî;éñBé éaøøîBà:åéøçàìe åéðôì ¨©¨¦§¦©©£¦§¨§¦§©§¨¨¨§©£¨ª¨©¦¥¥§¨¨§©£¨
øeñà."ïBäa äàpòúäì àìc",åéøçàìe åéðôì–øzî;éñBé éaøøîBà:åéðôì–øeñà,åéøçàì–øzî. ¨§¨§¦§©¨¨§§¨¨§©£¨ª¨©¦¥¥§¨¨¨§©£¨ª¨
ËéLéîça älçza øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà,LHíéøòMä òé÷ôäì à;GL àlàúBðBLàøä úBiðòz L– ¥§¦©£¦©©¦©§¦¨©£¦¦¤§©§¦©©§¨¦¤¨¨©£¦¨¦

éðLå éLéîçå éðL,GLåúBiðL L–éLéîçå éðL éLéîç.éñBé éaøøîBà:éLéîça úBðBLàøä ïéàL íLk,Ck ¥¦©£¦¦§¥¦§¨§¦£¦¦¥¦©£¦¦©¦¥¥§¥¤¥¨¦©£¦¦¨
úBðBøçà àGå úBiðL àG. §¦§©£

ffff.oii zezyl mixzen xnyn iyp`:àëä äì éúééî øîùî éðáá éøééàã éãééà àìà ,éà÷ úéðòú éáâ åàì.zelilaìò äãåáòä ãáëú àîù ùåçì ïéàù
:íòééñì àáì åìà åëøèöéå äìéìá áà úéá éùðà.dlila `le meia `l:çáæîä ìòî åò÷ôù íéøãôå íéøáà äìéìä ìë úåìòäì ïéëéøö åéäù éôìiyp`
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ïéîéìLî àGå ïépòúîלעבוד צריכים אב בית ואנשי  הואיל – ÄÀÇÄÀÇÀÄÄ
פוסק  וכן האחרונות. התעניות בשבע אפילו  בהם הקלו  במקדש

וווו).).).).הרמב"ם ב ב ב ב ----גגגג;;;; גגגג,,,, תעניתתעניתתעניתתענית ((((הל הל הל הל ''''
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בתעניות, אב בית ואנשי משמר  אנשי  בין שהיה ההבדל  על הקודמת המשנה אגב
השנה. ימות בכל  ביניהם שהיה ההבדל  על  זו  משנה גם נשנית

úBìéla ïéé úBzLì íéøzî øîLî éLðà בלילות שהעבודה – ÇÀÅÄÀÈËÈÄÄÀÇÄÇÅ
משמר, אנשי  של  לסיועם צריכים אב בית אנשי ואין מרובה, אינה

íéîia àG ìáà ויצטרכו אב בית אנשי על  העבודה תכבד  שמא – ÂÈÇÈÄ
לעבוד להם אסור  יין , שתויי יהיו  ואם להם, לסייע משמר אנשי 

äìélaבמקדש . àGå íBia àG ,áà úéa éLðàå מותרים אינם – ÀÇÀÅÅÈÇÀÇÇÀÈ
בעבודה  הם עוסקים בלילה שאף בלילה, ולא ביום לא יין  לשתות

ופדרים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא )))) אברים הלילה כל מעלים שהיו  לפי רש "י : ומפרש  ,
בלילה. גומרים ביום גמרו לא אם או  המזבח, מעל  éLðàÇÀÅשפקעו

ãîòî éLðàå øîLîלעמוד ישראל  כל  שליחי  שהיו ישראלים – ÄÀÈÀÇÀÅÇÂÈ
לעשרים  נחלקו  ישראלים ואף ציבור; קרבנות הקרבת בשעת במקדש
ועיין  ב-ג; ד, להלן  (כמפורש  שבוע לכל  מעמד  מעמדות, וארבעה

ב), ג, לביכורים משמרתם,ïéøeñàבאורנו של בשבוע –øtñlî– ÂÄÄÀÇÅ
שיספרו ñaëlîeשערותיהם, כדי  בגמרא, הטעם ומבואר בגדיהם; – ÄÀÇÅ

מנוולים. כשהם יכנסו  ולא למשמרתם, שנכנסים קודם ויכבסו 
éLéîçáe,משמרתם של בשבת –ïéøzî,ולכבס לספר  –éðtî ÇÂÄÄËÈÄÄÀÅ

úaMä ãBák ביום בגדיהם ולכבס להסתפר אדם בני  רוב דרך שכן – ÀÇÇÈ
לאנשי התירו  הלכך  שבת, צרכי  טורח מפני  שבת בערב ולא חמישי 

ביו  אפילו ולכבס לספר  מעמד  ולאנשי  חמישי.משמר  ם

i y y m e i
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הבית  בימי  לישראל נסים בהם שנעשו  הימים כל הכולל  ספר היינו  תענית" "מגילת
למספד ", "דלא בהם שכתוב ימים ויש  בהם. להתענות שאסור  חכמים ותיקנו  השני ,
בין ההבדל מהו  ללמד, באה משנתנו בהם. ולהתאבל  לספוד חכמים שאסרו  היינו

לספוד. שלא בהם שנאמר הימים ובין להתענות שלא בהם שנאמר הימים

"ãtñîì àìc" úéðòz úlâîa áeúkä ìk הימים אותם כל  – ÈÇÈÄÀÄÇÇÂÄÀÈÀÄÀÇ

לספוד, שלא תענית במגילת בהם øeñàשכתוב ,åéðôì ביום גם – ÀÈÈÈ
עצמו, טוב ביום יספוד  שמא לספוד, אסור  øzîשלפניו ,åéøçàìÀÇÂÈËÈ

אין  טוב יום ועבר  שהואיל לספוד , מותר שלאחריו  ביום אבל –
טוב. ביום כך  ינהג שמא åéøçàìeחוששים åéðôì :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÈÈÀÇÂÈ

øeñà. לספוד אסור  שלאחריו  ביום בין שלפניו  ביום בין –àìc" ÈÀÈ
"ïBäa äàpòúäì,"בהון להתענאה "דלא בהם שכתוב ימים – ÀÄÀÇÈÈÀ

בהם, להתענות חכמים øzîשאסרו  ,åéøçàìe åéðôì ביום – ÀÈÈÀÇÂÈËÈ
להתענות. מותר  שלאחריו וביום åéðôì,שלפניו  :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÈÈ

øeñà,להתענות אסור  שלפניו  ביום –øzî ,åéøçàì ביום – ÈÀÇÂÈËÈ
וכל תענית, מגילת שבטלה היא והלכה להתענות, מותר שלאחריו

מותרים  כולם למספד" ודלא להתענאה "דלא בהם שכתוב הימים אותם
ובתענית, בהספד שאסורים ופורים מחנוכה חוץ ובתענית, בהספד 

מותרים ושלאחריהם שלפניהם רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;וימים בבבב;;;; יט יט יט יט ,,,, השנה השנה השנה השנה  ראשראשראשראש ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

.ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))
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éLéîça älçza øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéàחמישי ביום – ÅÀÄÇÂÄÇÇÄÇÀÄÈÇÂÄÄ
íéøòMäבשבוע, òé÷ôäì àHLמחירי כך  ידי על  יתייקרו שלא – ÆÀÇÀÄÇÇÀÈÄ

סעודות  שקונים החנויות בעלי שכשרואים מפרשים, יש המזונות.
ומייקרים  לעולם בא שרעב הם סבורים ולשבת, התענית לליל  גדולות,

אלא  שאינו  יודעים שני ביום להתענות משהתחילו אבל  השער . את
התענית תוספות תוספות תוספות תוספות ))))מפני  למשנתנו:((((רש רש רש רש """"יייי;;;; בפירושו  כותב והרמב"ם .

מתענים  היו לא למטר  הגדול  הצורך  לולא העם, דלת שאומר  "מפני 
השבת" טובטובטובטוב")")")")קודם יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות שבני((((ועייןועייןועייןועיין הטעם, מבארים ויש .

בחמישי, באים וכשהם שבכרכים, לאחיהם ומזון מים מספקים הכפרים
לצורך אלא מזון  מביאים אין תענית, עליהם שקיבלו  ידעו  שלא כיון 

מתייקר בו , שהתענו לפי חמישי , ליל  לצורך הכל וכשלוקחים השבת,
שומעים  לעיר , בשני כשבאים בשני , כשגוזרין  אבל  השבת. לצורך המזון

לליל הצורך  כדי מזון מביאים בחמישי וכשבאים תענית, שגזרו  הם
ולשבת גרשוםגרשוםגרשוםגרשום););););התענית GL((((רבנורבנורבנורבנו àlàúBðBLàøä úBiðòz L– ÆÈÈÇÂÄÈÄ

ה), א, לעיל (כמפורש  הציבור על  דין  בית éLéîçåשגוזרים éðLÅÄÇÂÄÄ
éðLå הטעם כבר  שבארנו  כמו בשבוע, בשני  בתחילה שגוזרים היינו  – ÀÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ג כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' י"ד כסלו, בו כותב אשר ישנו סברא לקבוע חתונת בתו תחי' בחצי השני 

דחדש טבת,

בחציו  אזי  שבט  בחדש  ואם  ניסן,  או  אדר  בחדש  החתונה  לקבוע  להשתדל  יש  לדעתי  והנה 

הראשון. בחדש אדר הרי כל החדש חדש של שמחה וכמבואר בקרא.

אינו כותב במכתבו הטעם לחציו השני דוקא של חדש טבת, ואפשר שהוא מטעם חופת כו' אבל 

ידוע פסק נשיאינו רבוה"ק וכן שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר בשם אדמו"ר הצ"צ, אשר לא הקפידו על 

חופת נדה, ואיך שיחליטו יה"ר מהשי"ת שיהי' בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה המחכה לבשו"ט.
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ע"ב: טו לברכה:דף הכתובים שכוונת בשמו נוספות דרשות מביאה (איכה נאמרהגמרא

יז) áø,א øîà äãeäé áø øîà ,'íäéðéa äcðì íéìLeøé äúéä' זאת לדרוש יש ¨§¨§¨©¦§¦¨¥¥¤¨©©§¨¨©©
äëøáì,והיינו לקללה, øzéäולא dì Lé äcð äî ,äcðk,להטהר טבילה ידי על ¦§¨¨§¦¨©¦¨¥¨¤¥

äðwz dì Lé íéìLeøé óà.לקדמותה שתחזור בתשובה ישראל דרש:כשיחזרו עוד ©§¨©¦¥¨©¨¨
א)נאמר א äãeäé,(שם áø øîà ,'äðîìàk äúéä'זאת לדרוש והיינו äëøáì,יש ¨§¨§©§¨¨¨©©§¨¦§¨¨

שנאמר כ',äðîìàkמשום Lnî,בתוספת äðîìà àìå לאלמנה דומים שאינם §©§¨¨§Ÿ©§¨¨©¨
(äéìò)הםàlàממש, øBæçì Bzòãå ,íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàk ¤¨§¦¨¤¨©©§¨¦§¦©©¨§©§©§

,[äéìà] שעתה אף ירושלים וכך יחזור, מתי ומצפה יושבת כאלמנה  היא שעתה שאף ¥¤¨
אליה. לשוב שעתיד יודעת בתוכה שוכן ה' אין

דר  ט)נאמרש:עוד ב áø(מלאכי øîà ,'íéìôLe íéæáð íëúà ézúð éðà íâå'§©£¦¨©¦¤§¤¦§¦§¨¦¨©©
,äãeäéזאת לדרוש ïpéîיש éî÷Bî àìc ,äëøáì,שיבזונו éøäðמתוך éLéø àì §¨¦§¨¨§Ÿ§¦¦¨Ÿ¥¥©£¥

בנהרות, מוכסים -éètéøéæb àìå.אלו מבוזות באמנויות נתבזה ולא [שוטרים], §Ÿ§¦¦¨¥
דרש: ירבעםעוד חטא לאחר השילוני אחיה בנבואת טו)נאמר יד א' ä'(מלכים äkäå'§¦¨

,áø øîà äãeäé áø øîà ,'íéna äðwä ãeðé øLàk ìàøNé úà לקנה דימם ¤¦§¨¥©£¤¨©¨¤©©¦¨©©§¨¨©©
áéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc ,äëøáì משלי) ¦§¨¨§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦

ו) àðBN',כז úB÷éLð úBøzòðå áäBà éòöt íéðîàð' וכוונת לטובה האוהב שכוונת ¤¡¨¦¦§¥¥§©§¨§¦¥
כדלהלן, מסוימים מקרים על זאת ודרש להיפך, äiçàהשונא ìléwL äìì÷ äáBè¨§¨¨¤¦¥£¦¨

,òLøä íòìa ïëøéaL äëøaî øúBé ,ìàøNé úà éðBìéMä שéðBìéMä äiçà ©¦¦¤¦§¨¥¥¦§¨¨¤¥§¨¦§¨¨¨¨£¦¨©¦¦
,äð÷a ïìl÷ שäðwä ãeðé øLàk ìàøNé úà 'ä äkäå' ìàøNéì íäì øîà ¦§¨§¨¤¨©¨¤§¦§¨¥§¦¨¤¦§¨¥©£¤¨©¨¤

והיינו לטובה, כוונתו מקום ומכל íéîּבּמים', íB÷îa ãîBò äæ äðw äî ואינו ִַַ©¨¤¤¥¦§©¦
éìçîמתייבש, Bòæâåó,רב לזמן שמתקיים ונמצא אחר, גדל נקצץ åéLøLåשאם §¦§©§¦§¨¨¨

BúBà úBæéæî ïéà Ba úBáLBðå úBàa íìBòaL úBçeøä ìk eléôàå ,ïéaeøî§¦©£¦¨¨¤¨¨¨§§¥§¦
àlà ,BîB÷nîשרשיומתוך וריבוי ïänòרכותו àáe CìBä וכש נשבר, eîîcואינו ¦§¤¨¥¨¦¨¤¨§

,BîB÷îa äðwä ãîò úBçeøä ואין התורה, בזכות במקומם עומדים ישראל כך ¨¨©©¨¤¦§
לעקרם, ממקומם אותם מזיזות העולם אומות של למלכויות רמז שהם הרעות הרוחות

ארץ  שהוא במקומם ישראל יעמדו אלו רוחות וכשיכלו מלכות, כל תחת נכנעים אלא

íéî)',ישראל. éìò) íéæøàk' øîàpL ,æøàa ïëøéa òLøä íòìa ìáà ואף £¨¦§¨¨¨¨¥§¨§¤¤¤¤¡©©£¨¦£¥¨¦
והיינו, לרעה, כוונתו חזק, עץ הוא íéîשארז íB÷îa ãîBò Bðéà äæ æøà äî ועלול ©¤¤¤¥¥¦§©¦

éìçîלהתייבש, Bòæb ïéàåó,מתקיים ïéaeøî,ואינו åéLøL ïéàå ש eléôàוהגם §¥¦§©§¦§¥¨¨¨§¦£¦
BîB÷nî,אם BúBà úBæéæî ïéà Ba úBáLBð íìBòaL úBçeøä ìk מקום מכל ¨¨¤¨¨§¥§¦¦§

úéîBøc çeø Ba äáLpL ïåékהרוחות מכל כה.)החזקה BúëôBäå,(ב"ב Búø÷Bò ¥¨¤¨§¨©§¦©§§©§
,åéðt ìò שבמלכויות שאף ישראל, את לקלל רצה כך מפניה, להתכופף יכול אינו שהרי ©¨¨

ישראל  ארץ של בדרומה שהיא החזקה אדום מלכות כשתבוא מהם, ינצלו הראשונות

תקומה. להם תהיה יש לא אליו שנמשלו הקנה במעלת הגמרא ãBò,ראל:מוסיפה àìå§Ÿ
L àlà ממקומו נעקר אם íéáeúëe,אף íéàéáð äøBz øôñ Ba áBzëì ñBîìe÷ epnéä ìBhéì äð÷ äëæ אף ישראל וכן ¤¨¤¨¨¨¤¦¥¤§¦§¥¤¨§¦¦§¦

תורה. ללמוד זוכים ממקומם שנעקרו בגלותם
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רלג אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

 כבוד אנ"ש בספריא כפר חב"ד, ובראשם החתומים 

 הוו"ח אי"א עוסקים בצ"צ מוה"ר חיים מאיר שי' גרליק 

מוה"ר יוסף נחמן שי' פרמן ומוה"ר משה זלמן שי' קמנצקי

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מכ"ב מ"ח, בו מודיעים עוד הפעם ע"ד המצב בהכפר, ובפרט בעניני החקלאות 

בקשר עם שאלת ההעתקה לכפר חדש, אשר יש בזה סברא שחלק מאנשי הכפר ישארו במקומם עתה, 

ואותם הרוצים בחקלאות שכפי מכתבם הם לערך שלשים משפחות, יעתיקו לכפר החדש...

א( בטח אך למותר הוא ההצטדקות על מה שמודיעים אותי וכותבים בהנ"ל, ומובן אשר חפצי 

ורצוני לדעת בהפרטיות האפשרית מכל הענינים הנעשים עם אנ"ש שיחיו ובפרט בשאלת ההעתקה, 

שלפ"ד היא שאלה עיקרית הן בגשמיות והן ברוחניות...

ג( בנוגע לגוף השאלה שזהו העיקר, הנה לפי דעתי - כל פעם שעוברים ממצב למצב אחר שונה 

בתכלית, יש לנקוט בעניני שמירה יותר וזהירות יתירה.

לפנים  במדינתינו  החיים  מתנאי  אנ"ש  העברת  הנה  סימנים,  וכמה  כמה  ע"פ  שנוכחתי  כפי 

חוללה משבר, אשר תקותי חזקה שסימני  וכיו"ב, ההעברה  לארצוה"ב  ת"ו,  לתנאי החיים באה"ק 

המשבר ילכו הלוך ופחות, ולא ח"ו להיפך. ובאומרי אני "משבר", הנה כוונתי בזה הן בגשמיות והן 

ברוחניות. ולא יפלא הדבר, כי מובן הוא אשר שינוי ווסת ושינוי סדרים מן הקצה אל הקצה, ה"ז זעזוע 

חזק ביותר, הדורש בתוקף לנקוט באמצעי חזוק ועכ"פ שלא להחליש המעמד.

ד( לפ"ע בתנאים יותר נוחים בנוגע להמשבר, נמצאים אנ"ש שעברו לאה"ק ת"ו, מפני שנמצאים 

הם כולם ביחד במקום אחד, ובמילא היכולת בידם, אם רק תהי' האחדות שוררת בסביבתם, להתרגל 

מעט מעט להשינויים, ואין הכרח שתהי' האתהפכא מן הקצה אל הקצה תיכף.

היינו  מבחוץ,  שההכרח  מפני  ביחד,  להיות  אנ"ש  היו  מוכרחים  לפנים,  שבמדינתינו  אף  ה( 

הרדיפות והלחץ על יראי ד' בכלל ועל חסידים ואנ"ש בפרט, הנה מעבר לגבול מדינתינו לפנים ובפרט 

ולפעמים תכופות  יש כח המושך שמושך את כל כאו"א  באה"ק ת"ו, אין כל לחץ מבחוץ, ואדרבה, 

יתחילו  קצר,  זמן  עבור  שאחר  לשער,  הוא  קרוב  ובמילא  שונות,  ולמטרות  שונים  למקומות  מושך 

להראות הניגודים שבין כח-מושך אחד לחבירו.

ו( קרוב בעיני לודאי, שבה בשעה שאנ"ש יתחילו להחלק למחנות, אף אם תהי' ההתחלה רק 

לשני מחנות, הרי תהי' זה התחלה לכמה וכמה חלוקות, אשר סו"ס ח"ו יבטלו מיעוטם בכמות ובמילא 

יש חשש לביטולם גם באיכות. ובפרט באה"ק ת"ו - הביטול בכמות ובאיכות ברוחניות והביטול בכמות 

ובאיכות בגשמיות, תלוים וקשורים זה בזה, ובפרט בנוגע להנוער, הבנים והבנות שיחיו.

ז( המורם מכל הנ"ל לפ"ד: אם חלק מאנ"ש יעברו לכפר החדש, הרי אף אם הי' הריוח לפי 

שעה עכ"פ בטוח בגשמיות, יביא זה תומ"י הפסד ברוחניות, ובמשך הזמן הלוך ילך הריוח בגשמיות 

ויוקטן, וההפסד ברוחניות אדרבה יגדל.

ח( יש מקום לאמר אשר הריוח הגשמי בההעתקה לכפר החדש, אינו אלא מדומה עתה, מפני 

החסרונות שישנם במקומם עתה, שבמילא יש רצון להעתיק, והרצון מטה את השכל, ולכשיבואו על 

אתר ויתחיל כל הענין מחדש, און זיי וועלען זיך אויסניכטערען, הנה יראו שטעו בחשבון לגמרי, און 

והמרץ  ההשתדלות  את  ישקיעו  ובאם  בתחלה.  גם  ואפשר  בגשמיות,  אפילו  געלויענט  ניט  האט  עס 

שצריכים להעתקה והסתדרות במקומם החדש, בשיפור המצב במקומם עתה, הרי בודאי ירוויחו בזה 

הרבה יותר, מאשר במקום החדש.

המשך בעמנד רפה
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המשך בעמנד זטק
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ìàòîùé,llk "mina xy` lkn elk`z df z`" :yixcc `pz `ki`c ,"zetixh el`"a -

:xn`e l`rnyi iax iac `pz dilr bilte .llke xfg "mina" ,hxt "milgpae minia"
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xn`e ,dipzika dkipi dil ltpc `iig iax iab (a ,dt oileg) "mcd ieqik" wxta ,ikd xninl

,sexhe `v dil `nile :jixte ,xegpe `v :iax dil

mcd ieqika oerny iax ly eixac d`x iax `dc

`l die`x dpi`y dhigyc ,minkg oeyla m`pye

xaq `le dl ipz xninl ira `le !dhigy dny

.dl

íìòðådrici dil dedc llkn dyi` ipirn

dil dedc :miyxtn yi - `xwirn

yi` akye" `xw rnyn ikdc ,z`nhpy drici

:df yexitl dywe .'ebe "mlrpe rxf zaky dze`

d`nehd on xkfp d`wyd zrya i` ?inc ikidc

i`n` - xkfp epi` m`e ,dze` dwyn dnl -

`ede ,`xwirn drici opira `d ?dze` dwyn

yi edine !mlern drici el dzid `ly xeaq

dwyn mewn lkne ,xkfp epi`yk ixiinc ayiil

dzid m` xxazi d`wyd ici lrc ,wtqn dze`

miyxtnd itle .e`l e` `xwirn drici el

zryac xity ixiin - dxizq` i`w "mlrpe"c

:dyw mewn lkn la` .dxizqd on xekf d`wyd

dilr `a `l m` dwepn oi` dil aiyg i`n`

`ly giken - gkyc oeik :xnel yie ?dxzqpyn

dgen epi` elit`c .oern dwepn aiyg `le ,citwd

,ezy` z` oiwcea min oi` eizepae eipa oer`

inp xn`e .(a ,fn) dheqc `xza wxta `zi`ck

oiwcea mind mknvr lr oicitwn mz` m` :mzd

.mkizeyp z`

úòéãéxacy it lr s` - drici dny eax zia

,ok rcei dzr mby ,epnn mlrp `l df

dheqa oke .daypy wepiz `l` ihernl iz` `le

iabe .dxeq` d`nhp m`y rcei -s` - inp dxez

.mlera `idy rcei inp dnlrd zryaøîà
zilc `ki` in 'ek opz `de iia`l `tt ax dil

jxtinl ivn dedc oicd `ed - eax zia zrici dil

:eax zia zricil "mlrpe"c `xwn yixcc `d`

.eax zia zrici dil zilc `ki` ine

íéúùyxit `kd - mipta rax` ody

uegae ,zeqpkd epiid mipta :qxhpewa

onwl jixhvi`cn ,d`xp oi`e .ze`ved epiid

dil ded - xzl`l dqpkd yxtnwe :xninl

edlek eedc mipta rax` ody mizyn igeke`l

zkqna qxhpewa yxity enk d`xpe .dqpkd

ly aeigc dqpkde d`ved - mizy :(` ,a) zay

d`ved - rax` ody ,mipta cnerd ziad lra

epiaxe .uega cnerd iprl uegae xehtc dqpkde

aeigc d`vedc - mizy :yxit xy` oa wgvi

aeigc dqpkd - rax` ody ,xehtc d`vede

iprl oke mipta cnerd ziad lral xehtce

oizipzn lirl yxtn inp ikdc .uega cnerd

.jix`dl oi`e ,xy` oa wgvi epiaxk e` qxhpewa yxity enk oizipzn iyextl `ki` i` `ira inlyexiae .ziad lrace iprc dqpkd - rax` ody ,ziad lrace iprc d`ved - mizy :`kdc

ick ikd hwpinl dil `gipc ,dqpkde dqpkd d`vede d`ved yxtn `le ,iprc d`vede dqpkd qxhpewd xcqk zayc oizipzna lif`e yxtnc `d xy` oa wgvi epiax yexitl zeywdl oi`e

izy epiidc ,dxfra mipta mdilr oaxw `iane aiigy ,aeig epiid mipta rax` ody mizy :xnel yi cere .jix`dl jixv did d`vede d`vede ,'ek lhpy e` miptl eci ipr hyt - xvwl

.xeht epiid uega rax` ody mizye .zeqpkd izye ze`vedéàîåmirbp ze`xnc `inecc meyn mzd ik ipz ivn `l `kdc ipyile :xn`z m`e - `l eze rax` ody mizy ipzc `kd `py

.zay ipic yxtln gipdl el oi` mirbp ze`xnc `inec meyn :yxit dyn epiax axde .`aeigl rax` eda `ki`e li`ed mirbp ze`xnc `inec ded xityc :xnel yie !`aeigl edlek ipzw

.ipzw mirbp ze`xnc `inec `de :xity jixt ,`ed zay xwir e`l `kdc wiqnc xza la`úåáài`c meyn mzd ,zecleze zea` ipz mirbp ze`xnac ab lr s` - ipz `l zeclez ipz

.xg` oipra drax` ody mipy `evnl xyt`àäå.dil `gip ixehte iaeig ipzc zayc `idd` la` ,ixeht ipz `lc meyn `kdc jd` `l` jixt `lc rnyn hytd itl - ipzw ze`ivi

.ze`veda dpenyd lk zgkync ,xzene xehtc xeht s` aiyg `zydc :wgvi epiax yxtne ?iprl oke ziad lral rax` ody mizy `cixb ze`veda dl zgkyn ikidc :dnize
in

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

!éèeòéîe ééeaéø¯,Léøc éèøôe éììk àîìòa ,ïéà ¦¥¦¥¦§¨§¨§¨¥§¨¥¨¥
àîòè eðééä àëäå¯àðúc .ìàòîLé éaø éác àðúãk §¨¨©§©§¨¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨

ïéà ,íéîòô éðL "íéna" "íéna" :ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥©¨¦©¨¦§¥§¨¦¥
.èòéîe äaéø àlà èøôe ììk äæ¯øîà ?ïðaøå ¤§¨§¨¤¨¦¨¦¥§©¨©£©

àöBî äzàL íB÷î ìk :àáøòîa éøîàãk ,àðéáø̈¦¨¦§¨§¦§©©§¨¨¨¤©¨¥
íðeãå ïäéðéa èøt ìhä ,äæì äæ úBëeîqä úBììë ézL§¥§¨©§¤¨¤©¥§¨¥¥¤§¥

.èøôe ììëa¯,Léøc éèøôe éììk éaø :zøîàc àzLä ¦§¨§¨¨§¨§¨§©§©¦§¨¥§¨¥¨¥
éçøBk ìòaáéñð úBòeáLa àlà !úBòeáL àéL÷ C §©§¥©§¨§¤¨¦§¨¥

ïépî :àôeb .déì àøéáñ àì déìå ,àáé÷ò éaøc àaélà©¦¨§©¦£¦¨§¥¨§¦¨¥¨¦©¦
äòéãéå älçza äòéãé da LiL ìò àlà áéiç BðéàL¤¥©¨¤¨©¤¥¨§¦¨©§¦¨¦¦¨
"íìòðå" "íìòðå" øîBì ãeîìz ?íéúðéa íìòäå óBqa©§¤§¥¥§©¦©§©§¤§©§¤§©

éøö Bðéà :øîBà éaø .àáé÷ò éaø éøác ,íéîòô éðL,C §¥§¨¦¦§¥©¦£¦¨©¦¥¥¨¦
"íìòðå" øîBà àeä éøä¯"òãé àeäå" ,òãiL ììkî £¥¥§¤§©¦§¨¤¨©§¨©

¯øîBì ãeîìz äî ,ïk íà ;úBòéãé ézL ïàk éøä£¥¨§¥§¦¦¥©©§©
.Lc÷î íìòä ìòå äàîeè íìòä ìò áéiçì ?"íìòðå"§¤§©§©¥©¤§¥§¨§©¤§¥¦§¨

"íìòðå" :øî øîà¯øîà ?òîLî éàî .òãiL ììkî ¨©¨§¤§©¦§¨¤¨©©©§©£©
déì øîà ."epnî äîeìò àéäå" áéúk àìcî :àáø̈¨¦§¨§¦§¦£¨¦¤£©¥
éðéòî íìòðå" :áéúëc äèBñ éab ,äzòî àlà :ééaà©©¥¤¨¥©¨©¥¨¦§¦§¤§©¥¥¥

"dLéà¯éî òãé äåä éà ;àøwéòî òãé éåäc ììkî ¦¨¦§¨§¨¥¨©¥¦¨¨¦£¨¨©¦
äMàäå ïBòî Léàä äwðå" :àéðz àäå ?àiî dì e÷ãä§¨©¨§¨©§¨§¦¨¨¦¥¨§¨¦¨
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.ipzw mirbp ze`xnc `inec `de :xity jixt ,`ed zay xwir e`l `kdc wiqnc xza la`úåáài`c meyn mzd ,zecleze zea` ipz mirbp ze`xnac ab lr s` - ipz `l zeclez ipz

.xg` oipra drax` ody mipy `evnl xyt`àäå.dil `gip ixehte iaeig ipzc zayc `idd` la` ,ixeht ipz `lc meyn `kdc jd` `l` jixt `lc rnyn hytd itl - ipzw ze`ivi

.ze`veda dpenyd lk zgkync ,xzene xehtc xeht s` aiyg `zydc :wgvi epiax yxtne ?iprl oke ziad lral rax` ody mizy `cixb ze`veda dl zgkyn ikidc :dnize
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`oifgeרלו mipya cenr d sc ± iying wxt`nw `aa
ïðúã.zeyxl zeyxn `ivend :zek`ln zea` oipra -éìåéò ìééòî à÷ã ïðé÷ñò àì éî

."`ivend" dil ixwe ,aiigc `da inp ol `niiw jgxk lrc -äì éø÷ äàöåäd`iveny -

.enewnnïéúéðúîzayd ze`ivi :xn`wc ,d`ivi ixw dqpkdc wiic zay zkqna -

ziad lrae uega cner iprd ,cvik :mzd ipzwc ,xzl`l dqpkd yxite 'eke mizy

eci jezl ozpe miptl eci z` iprd hyt ,mipta

.dqpkd epiidc ,ziad lra lyíúä ïðú-

.mirbp zkqn zlgzaäòáøà ïäù íéðù-

,xkf oeyla edl opz ikdl ,`ed xkf oeyl d`xn

`ed aiaq dbepd d`xn" (` l`wfgi) aizkck

.'ebe "'d ceak zenc d`xníéðù,oiaezk -

,onwlck ,rbp my epi` zgtqc .zxdae z`y

.mixg`l lth oeyl `l`äòáøà ïäùjl yi -

zgtqc `ieaxn zeclez izy mdl zeaxl

.onwlck'åëå âìùë äæò úøäádpal dfr -

.dil `pn yxtn onwle .xzeiaãéñë äì äéðù
ìëéääezipepal dfr oal xnvc ab lr s`c -

l` aexw a` `edy z`y jgxk lr ,ciqn

epnn deaby `l` ,`ed zxda ly ezipepal

xegy xac lke ,edenk oal epi`y jezn hrn

.z`y `xwp jkitle ,oald on deab d`xp

,dvia mexwe ciq - mdl eaxzpy zeipyde

epi` mexwd on dhnle .mexwd on oal ciqde

ly ze`xn ipye .`ed xedhe wdea `l` ,rbp

,deabd a`l deabd ,oald a`l dpald ,zeclez

aezkd daixe ,z`yl mexwe zxdal ciq jkld

qixbkl odizea` mr sxhvdl zeclezd z`

.rbp xeriy `edyíéòâð úåàøî àðú ïàî-

ilekc ,"drax` ody mipy" opiqxb `le ,opiqxb

dpy in :xn`w ikd `l` .edl zi` ikd `nlr

iaxk `lc - zecleze zea` oeyla ef dpyn

:onwl xn`c oeik ,`aiwr iaxk i`c ,`aiwr

xcqk epyp efn dlrnl ef mirbp ze`xn

opixn`e ,mexwde ciqde xnvde blyd ,ozlrn

oi`e dfl df oitxhvn od ozpyn xcqky onwl

.zg` dlrn `l` zelrn izy epnid deabl sxhvn cg`ïë íàoeyla o`py `edc -

.zecleze zea`úøäéè`le zxdal dipy ciql dipzcnc .sxhvdln ciqd d`xn -

`pzl dil `xiaq dpin rny - dzegt `id z`yn s` ixde ,z`yl dipy inp dipz

dtxvp o`n icda `zydne .dcda `txhvin `le `id z`yc dpin za `lc?icda i`

zxda z`vnp ,oaela dpin `ticrc xnvk `idy z`y `ki` `d - dia` zxda

.ira efn dlrnl ef `aiwr iaxe ,zelrn izy ciqd on dlrnlúàù éãäá äéôøöð-

.cg` dlrn `edyäéãéã äãìåú åàì,zxda oin dizieye dipin dl zlwy `dc -

dl dipye oal xnvk z`ye blyk dfr zxda :`pzinl dil irai` ikd `aiwr iaxle

z`ye zxdae ,edpip iccdc `pin edlek xninl ivnipc ,dvia mexwe lkidd ciq

z`ye zxdaa mipdk zxeza opixn` ikde .ciql sexiv el `vnp ,ciqe z`ye ,oitxhvn

dcleze efl dclez zwlgnc `zyd la` .df mr df oitxhvnc cnln dide ,itxhvnc

.eia` mr `l` cg` lk sxhvn oi`y ol `xiaq ,efléëä éà`aiwr iaxl dil zi`c -

.zelrn izy epnn deabl itxhvn `lcéîð äöéá ìù íåø÷:jl `iyw `l i`n` -

ditxhvp o`n icda?deab z`yd ixd ,dipin sicrc ciq `ki` - eia` z`y icda i`

.zelrn izyãéñ éãäá äéôøöð:opipyne !cg` a`l dclez dpi`y ,`ed dipin xa e`l -
éàä
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éînc opiwqr `lzeclez x`yn d`vedc dclez ipzc `py i`ne :xn`z m`e - 'ek liir

- zg` xqg zek`ln zea` mirax` el` ixd :`tiq ipzwc ,dniz cere ?zea` ly

`l` `pz `l dxwir zeyxl zeyxn `ivend i`cec :xnel yie !dclez mey ipz `lc rnyn

dqpkde d`vedc meyn :yxit mz epiaxe .dxvw jxc dqpkd liikc `l` ,d`ved meyn

dcegl dqpkdl dl `pz ,yecig iede od zerexb

.dcda

ùøôî÷åoa wgvi epiax - xzl`l zeqpkd

`lac ,"xzl`l" qixb `l xy`

mizy igeky`l opivn `lc ,xity gken xzl`l

edine .zeqpkd `la uega oke mipta rax` ody

.xity dil qxb lirl ziyixtc i`n itl

àáøwxta qxhpewa yxit - ipzw zeieyx xn`

- mizy zayd ze`ivi :(a ,a) zayc `nw

,cigid zeyxe miaxd zeyx ,zeieyx izy xnelk

drax`e mipta mixeqi` drax` jl yi mdici lre

ody mizye" ipzinl dil ded `l eyexitle .uega

jkl ."uega rax` odye" `l` ,"uega rax`

yi zay zeieyxa :xn`w ikdc wgvi epiax yxtn

ody miaeig ipye mipta drax` ody miaeig ipy

.uega drax`àáøax miwgeny yi - xn`

ixw d`ved dqpkd `pzc lirlc `vexiza iy`

ax xg` `ax ixac raew did `l cenlzdc ,dl

ewgnl oi`e .iy` ax clep `ax zny meiac ,iy`

ivexzl i`w `l `axc `zlinc ,jk liaya

oizipznc ayiil `l` `a `l `axe ,zeiyew

rnyn ze`ivic ,ze`ved ipzw `le ze`ivi ipzwc

cenlzde ,zeieyx epiidc ,ze`eane ze`ven

`de"c `kxit `vxzin ikdac meyn o`k draw

ewgec in - uxzl `a i`c ,rcz ."ipzw ze`ivi

ixw d`ved dqpkd `pz jgxk lr `d ?ok xnel

.zeyxl zeyxn `ivendc `iddn dil

íéðù:ozipepal xcq - 'ek zxda drax` ody

.dvia mexwe lkidd ciq ,oal xnv ,bly

,bly llka blyn dlrnl lkc xnel d`xp dide

dede .mexw llka ciq cre mexwne ,ciq llka xnv cre ciqne ,xnv llka bly cre xnvne

ze`xn daxdc ,ze`xn mipye miray :(c dpyn ` wxt) mirbp zkqna opzc `d xity iz`

exn`ie :onwl jixt ikidc ,dyw la` .drax`l `l` sexiv oiprl mwlgl oi` la` yi mirbp

,elld ze`xn drax`l oze` miwlgn epiid ji` - sxhvne `nh dlrnle dvia mexwn

drax`a `l` `al rbpd jxc oi`c d`xp jkl ?m`pn `l m` otexiv xcq rcei iziid j`ide

aiygc mipye miraye .jenqa qxhpewa yxit oke .miizpia zexg` ze`xn oi`e ,elld ze`xn

lkay xyt` edine .oizipzna izyxitck micbae miza irbp e` ikizt aiyg mirbp zkqna

enei oa iwp oal xnv oke ,bly d`xn oleke dfn df mipal mibly yiy ,ze`xn dnk yi cg`

rbpd `ai `l mlerl la` .mexwe ciq oke ,xnv d`xn lkde ,xg` xnvn oal onwl yxtnc

.elld ze`xn drax`a m` ikúàùxn`c xi`n iaxc ,blcne xvwn cenlzd - oal xnvk

xi`n iaxc oal xnvc d`xpe .oal xnvk dl dipy ,dvia mexwk z`y :mirbp zkqn yixa

,z`ylc `xaq oi`c ,ciqn xegye .iwp epi`y xnv `l` ,minkg enk enei oa iwpa ixii` `l

.olekn dpal `idy zxdac dclezn dpal dzclez didzy ,olekn dxegy `idy

íàciq icda i`c ,sxvln zxda zxdih :dil inp dywz ,dniz - sxvln ciq zxdih ok

zxdac yxit qxhpewae !`ed dpin e`l - xnv icda i`e ,ciqn sicrc xnv `ki` -

:dywe .df mr df mitxhvny cnln "dide" :mipdk zxeza opiyxcck ,mitxhvny z`ye

"zrxv irbpl" :diwfg ipz .df mr df zetxhvn oi`y cnln ,"dide" `l` o`k aezk oi` "eide" :oea iax oa iqei iax xne` oizlikn yixa inlyexiac :dyw cere !etxhvi inp zeclez ok m`c

.my oeir jixve ,mitxhvnc mzd wiqnc jd` dl iziinc ,dniz dteb `idd edine .zetxhvn oi`y cnln ,"rbpl" `l` o`k aezk oi`úøäéè`l i`n` :xn`z m`e - sxvln lkidd ciq

mr `le xnvd mr ztxhvn ,daxc` `aiwr iaxle .xnvd mr `l la` ,blyd mr ciq oitxhvnc rnyn - lkidd ciqk dipy :ipzw oizipznac ,`aiwr iaxk `lc oizipznc zehiyta dywn

sxhvz `le ,`id dclezy xnel `l` ,mdnr sxhvdl `l - lkidd ciqk dl dipy ipzwc `de ,`id `aiwr iax oizipzn xn`p m` :eyexit ikdc xnel yie !zelrn izy epnn deaby ,blyd

s` blyd mr ciqd sxhvi `ly xnel `l` ,`id dclez e`l `dc ,xnvd mr ciqd sxhviy `l - efn dlrnl ef ipzwc `aiwr iaxe .zg` dlrn m` ik epnn deab oi`y it lr s` xnvd mr

.lkidd ciq zxdih ok m` - zelrn izy epnn deabe li`ed ,`id dclezc ab lréàepiax axde .xity - `aiwr iaxk `lc oizipznc `nlya zxn` i` :yexit - inp dvia ly mexw ikd

ciq e` xnve ciq elit`c iteqe`l `z` efn dlrnl ef xn`wc `de ,oitxhvn dicic dcleze a`c inp dcen efn dlrnl ef xn`wc `aiwr iaxc `nlya zxn` i` :yxit `"xaii`n dyn

efn ef zedeaby mexwe xnv e` ciqe bly elit`c opireny`l `z`c `l` ,efn dlrnl ef inp dl `xiaq 'ek dl dipye :ipzwc inp oizipzne ,`ed dipin xa e`lc ab lr s` oitxhvn mexwe

ok m` ,lkidd ciq zxdih ok m` :zkxtc ,jcicl `l` .cgi df mr df oitxhvn oi`y mexwe blyn xa iccd` oitxhvn edlekc ,xity iz` - `ed dipin xae li`ed oitxhvn zelrn izy

dcic dcleze a` `l` oitxhvn `l `aiwr iaxk oizipzn `iz` i`e .dpin xa ok m` `l` oitxhvn oi` oizipznle ,zg` dlrn dkenq mr `l` oitxhvn `l mlerl `aiwr iaxlc jl `xiaq

.jl iywz inp mexw ok m` ,zg` dlrn deab `idy
s`
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úøäa :äòaøà ïäL íéðL íéòâð úBàøî ,íúä ïðz§©¨¨©§§¨¦§©¦¤¥©§¨¨©¤¤

¯dì äiðL ,âìLk äfò¯úàN ;ìëéää ãéñk¯ ©¨§¤¤§¦¨¨§¦©¥¨§¥
dì äiðL ,ïáì øîök¯éaø øîà .äöéa íeø÷k §¤¤¨¨§¦¨¨¦§¥¨£©©¦

,àáé÷ò éaøk àìc ?íéòâð úBàøî àðz ïàî :àðéðç£¦¨©§¨©§§¨¦§¨§©¦£¦¨
Bæå Bfî äìòîì Bæ :øîàc ïåék ,àáé÷ò éaø éàc§¦©¦£¦¨¥¨§¨©§©§¨¦§
éãäa ;óøölî ìëéä ãéñ zøäéè ïk íà ,Bfî äìòîì§©§¨¦¦¥¦©§¨¦¥¨¦§¨¥©£¥

úøäa éãäa déôøöéì ?déôøöéì ïàî¯úàN àkéà ©¦¨§¥¦¨§¥©£¥©¤¤¦¨§¥
úàN éãäa déôøöéì ,dépéî àôéãòc¯äãìBz åàì ©£¦¨¦¥¦¨§¥©£¥§¥¨¨¨

.àeä déãéc¯ïàî éãäa éîð äöéa íeø÷ ,éëä éà ¦¥¦¨¦§¥¨©¦©£¥©
úàN éãäa déôøöéì ?déôøöéì¯éãòc ãéñ àkéàó ¦¨§¥¦¨§¥©£¥§¥¦¨¦©£¦

ãéñ éãäa déôøöéì ,dépéî¯!àeä déðéî øa åàì ¦¥¦¨§¥©£¥¦¨©¦¥
éàä
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שבועות. שבועות שתים - פרק ראשון דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zereay(oey`x meil)

ïðúczaya zexeq`d zek`lnd z` dpend dpyna(.br zay), ¦§©
éìBiò ìéiòî à÷c ïðé÷ñò àì éî ,áéiç úeLøì úeLøî àéöBnäike - ©¦¥§¦§©¨¦Ÿ¨§¦©§¨§©¥©¥

miaxd zeyxn qipknd mc`a mb ef dpyna miwqer ep` oi`
,cigid zeyxlåok it lr s`déì éø÷ à÷dqpkdl `pzd `xew - §¨¨¥¥

,'äàöBä'.'d`ved' dqpkdl `exwl `pzd jxcy gkene ¨¨
:`xnbd zl`ey÷étî à÷ àîìãåwx zxacn my dpynd `ny - §¦§¨¨©¦

`ivena,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî,'`iven' el z`xew `id okle ¥§©¨¦¦§¨©¦
`xwp epi` cigid zeyxl miaxd zeyxn qipknd mc` la`

:`xnbd daiyn .'qipkn' `l` '`iven'éðúéð ïk íàdpyna dpyp - ¦¥¦§¥
éàî ,'íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî àéöBnä'aezky mrhd dne - ©¦¥§©¨¦¦§¨©¦©

`ivend' dpyna'úeLøì úeLøî,`iven okidle okidn hxtl ilan ¥§¦§
epcnll dpynd d`a jgxk lreléôàc`ivendíéaøä úeLøî ©£¦¥§¨©¦

ãéçiä úeLøì,aiigdì éø÷ à÷åef dqpkdl `xew `pzde -,'äàöBä' ¦§©¨¦§¨¨¥¨¨¨
.'d`ved' dqpkdl `exwl ekxcy gkene

:`xnbd zxxanéàî àîòèå`xew `pzdy mrhd zn`a edn - §©£¨©
d :`xnbd zx`an .'d`ved' dqpkdlõôç úøé÷ò ìk ,àpz©¨¨£¦©¥¤

dì éø÷ 'äàöBä' ,BîB÷nîxwer `edy iptn ,dl `xew `ed - ¦§¨¨¨¥¨
.ea gpen didy enewnn utgd z` `ivene

dqpkdl `exwl `pzd jxcy ztqep dgked d`ian `xnbd
:'d`ved'ïéúéðúî ,àðéáø øîàzay zkqna dpynd -(.a)dpnny ¨©¨¦¨©§¦¦

,epizpyn lr epiywdà÷éc énð`xew `pzdy wiicl yi dpnn mb - ©¦©§¨
,'d`ivi' dqpkdléðz÷c,my dpynaïäL íézL úaL úBàéöé' §¨¨¥§¦©¨§©¦¤¥

Løôî à÷å ,'õeça òaøà ïäL íézLe íéðôa òaøàzyxtn cine - ©§©¦§¦§©¦¤¥©§©©§¨§¨¥
ly dxwna oey`xd d`ved xeqi` z` dpynd,äñðëäjky ©§¨¨

lrae uega cner iprd ,cvik' ,ze`ivid z` x`al dpynd dlgd
lra ly eci jezl ozpe miptl eci z` iprd hyt ,mipta ziad
zniiqn .zeqpkd zyxtne 'ze`ivi' zazek `idy ixd ,'ziad

ok` :`xnbddpéî òîL.'d`ivi' dqpkdl `exwl `pzd jxcy §©¦¨
:'ze`ivi' azekyk `pzd zpeeka sqep xe`ia d`ian `xnbdàáø̈¨

,øîà,dqpkde d`vedl dfa ezpeek oi` 'ze`ivi' azeky `pzd ¨©
`l`éðz÷ úBieLød`ved ipica yi zeieyx izy xnelk ,epipy - §¨¨¥

zayd ze`ivi' xn`y `pzde ,miaxd zeyxe cigid zeyx ,zaya
xnel oiekzd 'rax` ody mizyíézL úaL úBieLø','rax` ody §©¨§©¦

,zeieyx izy epiidc zayd ze`ivi z` zepnl ezpeek epizpynae
zay zkqna eli`e ,mdilr miaiigy mixeqi` drax` oda yiy

(.a)oda yiy ,zeieyx izy epiidc zayd ze`ivi z` x`al ezpeek
odne aeigl odn ,uega mixeqi` drax`e mipta mixeqi` drax`

.xehtl
dpyna epipy(.a lirl):.äòaøà ïäL íéðL íéòâð úBàøî©§§¨¦§©¦¤¥©§¨¨

md dn zx`and mirbp zkqna dpynd z` d`ian `xnbd
:ze`xnd zrax`íúä ïðz(`"n `"t mirbp),íéòâð úBàøîrxevndy §©¨¨©§§¨¦

`iadl jixve `nhp exyaa ze`xn mze`n rbp el didi xy`
,ezxdhl oaxwíéðLiM mc`' weqta yxetna eazkp ze`xn ipy - §©¦¨¨¦

'zxda F` zgRq F` z`U FxUA xFra didi(a bi `xwie),äòaøà ïäL ¦§¤§§¨§¥©©©©¤¤¤¥©§¨¨
:dpynd zx`an .df weqtn minkg eyxc mitqep ze`xn ipye -

`ed weqta yxetna azkpy cg` d`xn,úøäa`ideäfòdpal - ©¤¤©¨
dxidae xzeiadì äiðL ,âìMkdrav zxda ly dclezd -ãéñk ©¤¤§¦¨¨§¦

ìëéääipy d`xn .blyn xida zegt `edy ycwnd zia ly ©¥¨
`ed weqta yxetna azkpy,úàNeraveïáì øîökly xnv - §¥§¤¤¨¨

la` blyn xida zegt `edy ,jlklzd `l oiicry enei oa yak
e ,lkidd ciqn xida xzeidì äiðLdrav z`y ly dclezd - §¦¨¨

äöéa íeø÷k,`vnp .lkidd ciqne oal xnvn xida zegt `edy ¦§¥¨
.[a` `idy] blyk `idy zxda .` :`ed ze`xnd ly oaeld xcqy
`edy] lkidd ciq .b .[a` `id mby] oal xnvk `idy z`y .a
`edy lkidd ciqe .[dclez `ed mby] dvia mexw .c .[dclez
a`d `idy zxda ly dclez `ed zeclezd izy oian xidad
xida zegtd `edy dvia mexw eli`e ,zea`d ipy oian xidad
xida zegtd `edy z`y ly dclez `ed zeclezd izy oian

.zea`d ipy oian
mirbpa dpyna epipy(b"n `"t)ipyy xnelk ,ze`xna sexiv oic

xeriya cg` d`xn didy oebk ,dfl df sxhvdl mileki ze`xn
rbpy xeriyde ,qixb ivg lceba el cenva sqep d`xne qixb ivg
qixb xeriyl cgi ze`xnd ipy mitxhvn ,qixbk `ed `nhn
,ze`xna sexiv oic it lr dpc `xnbd .rxevnd z` mi`nhne
iaxk `id ze`xnd zrax` z` zhxtnd mirbpa dpynd m`d

:`l e` `aiwràðz ïàî ,àðéðç éaø øîàdpyy `pzd `ed in - ¨©©¦£¦¨©¨¨
ef dpyna,íéòâð úBàøîly ote`a mirbp ze`xn z` dpyy epiidc ©§§¨¦

ixd ,'dl dipy' azke ,zg` dclez yi a` lkly ,zecleze zea`
dfk àìczhiyéàc .àáé÷ò éaøkøîàc ïåék ,àáé÷ò éaøsexivdy §Ÿ§©¦£¦¨§¦©¦£¦¨¥¨§¨©

ly ote`a `ed dfl df mirbp ze`xn lyäìòîì Bæå Bfî äìòîì Bæ§©§¨¦§§©§¨
,Bfîel jenqa dpypy d`xnl wx sxhvn d`xn lky xnelk ¦

izya `edy d`xnl `le ,epnn xzei oael ly zg` dlrna `ede
.` :`ed ze`xnd ly oaeld xcqe] epnn xzei oael ly zelrn
.c .lkidd ciq .b .oal xnvk `edy z`y .a .blyk `edy zxda

,[ze`xnd z` `aiwr iax dpy df xcqae .dvia mexwïk íà`vnp ¦¥
yzøäéèk `edy d`xnd z`ãéñdìëéä[zxda ly dclez `edy] ¦©§¨¦¥¨

óøölîmeyl sxhvdl leki epi`e ,xg` d`xnl sxhvdln - ¦§¨¥
:`pipg iax x`ane .d`xndéôøöéì ïàî éãäadfi` mr cgi - ©£¥©¦¨§¥

dvxp m` ,lkidd ciq z` sxvl lkep d`xnéãäa déôøöéì- ¦¨§¥©£¥
mr cgi etxvlúøäa,[lkidd ciq ly a`d `ede] blyk `edy ©¤¤

lkep `l ,lkidd ciq qixb ivge zxda qixb ivg didiy xnelk
ixdy ,cgia mtxvlàkéàd d`xn z` yi -dépéî àôéãòc úàN± ¦¨§¥©£¦¨¦¥

iaxy oeike ,zxdan oal zegte lkidd ciqn oal xzei `edy
jenqd d`xnd mr `l` sxhvdl leki epi` d`xny xaeq `aiwr

iq oia cixtn z`ydy `vnp ,oaeld zlrna elzxdal lkidd c
dvxp m`e .dfl df sxhvdl mileki mpi`eéãäa déôøöéìsxvl - ¦¨§¥©£¥

mr cgi lkidd ciq z`úàNoael zlrna `vnpd d`xnd `edy §¥
ciq ixdy ,zeyrl lkep `l df sexiv mb ,lkidd ciqn xzei zg`

lkiddàeä déãéc äãìBz åàìly `l` z`y ly dclez epi` - ¨¨¨¦¥
a`l `le dia`l `l` sxhvdl dleki dpi` dclezde ,zxda
dvia mexwl sxhvdl leki epi` lkidd ciqy oky lke .xg`
sxhvdl leki epi` lkidd ciqy `vnp .z`y ly dclez `edy
wx sxhvn d`xn lky `aiwr iax zhiyle .xg` d`xn meyl
jk zepyl dkixv dpynd dzid ,oaeld zlrna el jenqd d`xnl
ciq [z`yl] dl dipye ,oal xnvk z`ye ,blyk dfr zxda'
ly dclez did lkidd ciq m`y xnelk ,'dvia mexwe lkidd
sxhvn did `ed ,llk dclez dzid `l zxdal eli`e ,z`y
itl la` .z`y ly dclez `ed mby dvia mexwl e` z`yl
ciqy `vnp ,zxda ly dclez `ed lkidd ciqy dpyna x`eand

.d`xn meyl sxhvdl leki epi` lkidd
:`xnbd dywnéëä éàsxhvdl leki d`xny xaeq `aiwr iaxy ¦¨¦

izyay d`xnl `le ,epnn xzei zg` oael zlrnay d`xnl wx
k `edy d`xnd ,epnn xzei oael zelrnénð äöéa íeø÷`ed mb - §¥¨©¦

:`xnbd zx`ane .d`xn meyl sxhvdl leki epi`ïàî éãäa©£¥©
déôøöéìm` ,dvia mexw z` sxvl lkep d`xn dfi` mr cgi - ¦¨§¥

dvxpéãäa déôøöéìmr cgi etxvl -úàN`ede] oal xnvk `edy ¦¨§¥©£¥§¥
qixb ivge z`y d`xnn qixb ivgy xnelk ,[dvia mexw ly a`d
ixdy ,cgia mtxvl lkep `l ,cg` qixbl etxhvi dvia mexwn

àkéàyi -ãéñlkiddéãòcdépéî ódvia mexwn oal xzei `edy - ¦¨¦§¨¦¦¥
sxhvdl leki d`xny xaeq `aiwr iaxy oeike ,z`yn oal zegte
dvia mexw oia cixtn lkidd ciqy `vnp ,el jenqd d`xnl wx

dvxp m`e .dfl df sxhvdl mileki mpi`e z`yléãäa déôøöéì- ¦¨§¥©£¥
mr cgi dvia mexw z` sxvlãéñ`vnpd d`xnd `edy lkidd ¦

lkep `l df sexiv mb ,dvia mexwn xzei zg` oael zlrna
dvia mexw ixdy ,zeyrlàeä déðéî øa åàìly epin oa epi` - ¨©¦¥

lkidd ciqe ,z`y ly dclez `ed dvia mexw ixdy ,lkidd ciq
`l` sxhvdl dleki dpi` dclezde ,zxda ly dclez `ed
mexwy `vnp .xg` a` ly dclezl e` xg` a`l `le dia`l
`pipg iax recne ,xg` d`xn meyl sxhvdl leki epi` dvia

.dvia mexwn `le lkidd ciqn wx dywd
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zereay(oey`x meil)

ïðúczaya zexeq`d zek`lnd z` dpend dpyna(.br zay), ¦§©
éìBiò ìéiòî à÷c ïðé÷ñò àì éî ,áéiç úeLøì úeLøî àéöBnäike - ©¦¥§¦§©¨¦Ÿ¨§¦©§¨§©¥©¥

miaxd zeyxn qipknd mc`a mb ef dpyna miwqer ep` oi`
,cigid zeyxlåok it lr s`déì éø÷ à÷dqpkdl `pzd `xew - §¨¨¥¥

,'äàöBä'.'d`ved' dqpkdl `exwl `pzd jxcy gkene ¨¨
:`xnbd zl`ey÷étî à÷ àîìãåwx zxacn my dpynd `ny - §¦§¨¨©¦

`ivena,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî,'`iven' el z`xew `id okle ¥§©¨¦¦§¨©¦
`xwp epi` cigid zeyxl miaxd zeyxn qipknd mc` la`

:`xnbd daiyn .'qipkn' `l` '`iven'éðúéð ïk íàdpyna dpyp - ¦¥¦§¥
éàî ,'íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî àéöBnä'aezky mrhd dne - ©¦¥§©¨¦¦§¨©¦©

`ivend' dpyna'úeLøì úeLøî,`iven okidle okidn hxtl ilan ¥§¦§
epcnll dpynd d`a jgxk lreléôàc`ivendíéaøä úeLøî ©£¦¥§¨©¦

ãéçiä úeLøì,aiigdì éø÷ à÷åef dqpkdl `xew `pzde -,'äàöBä' ¦§©¨¦§¨¨¥¨¨¨
.'d`ved' dqpkdl `exwl ekxcy gkene

:`xnbd zxxanéàî àîòèå`xew `pzdy mrhd zn`a edn - §©£¨©
d :`xnbd zx`an .'d`ved' dqpkdlõôç úøé÷ò ìk ,àpz©¨¨£¦©¥¤

dì éø÷ 'äàöBä' ,BîB÷nîxwer `edy iptn ,dl `xew `ed - ¦§¨¨¨¥¨
.ea gpen didy enewnn utgd z` `ivene

dqpkdl `exwl `pzd jxcy ztqep dgked d`ian `xnbd
:'d`ved'ïéúéðúî ,àðéáø øîàzay zkqna dpynd -(.a)dpnny ¨©¨¦¨©§¦¦

,epizpyn lr epiywdà÷éc énð`xew `pzdy wiicl yi dpnn mb - ©¦©§¨
,'d`ivi' dqpkdléðz÷c,my dpynaïäL íézL úaL úBàéöé' §¨¨¥§¦©¨§©¦¤¥

Løôî à÷å ,'õeça òaøà ïäL íézLe íéðôa òaøàzyxtn cine - ©§©¦§¦§©¦¤¥©§©©§¨§¨¥
ly dxwna oey`xd d`ved xeqi` z` dpynd,äñðëäjky ©§¨¨

lrae uega cner iprd ,cvik' ,ze`ivid z` x`al dpynd dlgd
lra ly eci jezl ozpe miptl eci z` iprd hyt ,mipta ziad
zniiqn .zeqpkd zyxtne 'ze`ivi' zazek `idy ixd ,'ziad

ok` :`xnbddpéî òîL.'d`ivi' dqpkdl `exwl `pzd jxcy §©¦¨
:'ze`ivi' azekyk `pzd zpeeka sqep xe`ia d`ian `xnbdàáø̈¨

,øîà,dqpkde d`vedl dfa ezpeek oi` 'ze`ivi' azeky `pzd ¨©
`l`éðz÷ úBieLød`ved ipica yi zeieyx izy xnelk ,epipy - §¨¨¥

zayd ze`ivi' xn`y `pzde ,miaxd zeyxe cigid zeyx ,zaya
xnel oiekzd 'rax` ody mizyíézL úaL úBieLø','rax` ody §©¨§©¦

,zeieyx izy epiidc zayd ze`ivi z` zepnl ezpeek epizpynae
zay zkqna eli`e ,mdilr miaiigy mixeqi` drax` oda yiy

(.a)oda yiy ,zeieyx izy epiidc zayd ze`ivi z` x`al ezpeek
odne aeigl odn ,uega mixeqi` drax`e mipta mixeqi` drax`

.xehtl
dpyna epipy(.a lirl):.äòaøà ïäL íéðL íéòâð úBàøî©§§¨¦§©¦¤¥©§¨¨

md dn zx`and mirbp zkqna dpynd z` d`ian `xnbd
:ze`xnd zrax`íúä ïðz(`"n `"t mirbp),íéòâð úBàøîrxevndy §©¨¨©§§¨¦

`iadl jixve `nhp exyaa ze`xn mze`n rbp el didi xy`
,ezxdhl oaxwíéðLiM mc`' weqta yxetna eazkp ze`xn ipy - §©¦¨¨¦

'zxda F` zgRq F` z`U FxUA xFra didi(a bi `xwie),äòaøà ïäL ¦§¤§§¨§¥©©©©¤¤¤¥©§¨¨
:dpynd zx`an .df weqtn minkg eyxc mitqep ze`xn ipye -

`ed weqta yxetna azkpy cg` d`xn,úøäa`ideäfòdpal - ©¤¤©¨
dxidae xzeiadì äiðL ,âìMkdrav zxda ly dclezd -ãéñk ©¤¤§¦¨¨§¦

ìëéääipy d`xn .blyn xida zegt `edy ycwnd zia ly ©¥¨
`ed weqta yxetna azkpy,úàNeraveïáì øîökly xnv - §¥§¤¤¨¨

la` blyn xida zegt `edy ,jlklzd `l oiicry enei oa yak
e ,lkidd ciqn xida xzeidì äiðLdrav z`y ly dclezd - §¦¨¨

äöéa íeø÷k,`vnp .lkidd ciqne oal xnvn xida zegt `edy ¦§¥¨
.[a` `idy] blyk `idy zxda .` :`ed ze`xnd ly oaeld xcqy
`edy] lkidd ciq .b .[a` `id mby] oal xnvk `idy z`y .a
`edy lkidd ciqe .[dclez `ed mby] dvia mexw .c .[dclez
a`d `idy zxda ly dclez `ed zeclezd izy oian xidad
xida zegtd `edy dvia mexw eli`e ,zea`d ipy oian xidad
xida zegtd `edy z`y ly dclez `ed zeclezd izy oian

.zea`d ipy oian
mirbpa dpyna epipy(b"n `"t)ipyy xnelk ,ze`xna sexiv oic

xeriya cg` d`xn didy oebk ,dfl df sxhvdl mileki ze`xn
rbpy xeriyde ,qixb ivg lceba el cenva sqep d`xne qixb ivg
qixb xeriyl cgi ze`xnd ipy mitxhvn ,qixbk `ed `nhn
,ze`xna sexiv oic it lr dpc `xnbd .rxevnd z` mi`nhne
iaxk `id ze`xnd zrax` z` zhxtnd mirbpa dpynd m`d

:`l e` `aiwràðz ïàî ,àðéðç éaø øîàdpyy `pzd `ed in - ¨©©¦£¦¨©¨¨
ef dpyna,íéòâð úBàøîly ote`a mirbp ze`xn z` dpyy epiidc ©§§¨¦

ixd ,'dl dipy' azke ,zg` dclez yi a` lkly ,zecleze zea`
dfk àìczhiyéàc .àáé÷ò éaøkøîàc ïåék ,àáé÷ò éaøsexivdy §Ÿ§©¦£¦¨§¦©¦£¦¨¥¨§¨©

ly ote`a `ed dfl df mirbp ze`xn lyäìòîì Bæå Bfî äìòîì Bæ§©§¨¦§§©§¨
,Bfîel jenqa dpypy d`xnl wx sxhvn d`xn lky xnelk ¦

izya `edy d`xnl `le ,epnn xzei oael ly zg` dlrna `ede
.` :`ed ze`xnd ly oaeld xcqe] epnn xzei oael ly zelrn
.c .lkidd ciq .b .oal xnvk `edy z`y .a .blyk `edy zxda

,[ze`xnd z` `aiwr iax dpy df xcqae .dvia mexwïk íà`vnp ¦¥
yzøäéèk `edy d`xnd z`ãéñdìëéä[zxda ly dclez `edy] ¦©§¨¦¥¨

óøölîmeyl sxhvdl leki epi`e ,xg` d`xnl sxhvdln - ¦§¨¥
:`pipg iax x`ane .d`xndéôøöéì ïàî éãäadfi` mr cgi - ©£¥©¦¨§¥

dvxp m` ,lkidd ciq z` sxvl lkep d`xnéãäa déôøöéì- ¦¨§¥©£¥
mr cgi etxvlúøäa,[lkidd ciq ly a`d `ede] blyk `edy ©¤¤

lkep `l ,lkidd ciq qixb ivge zxda qixb ivg didiy xnelk
ixdy ,cgia mtxvlàkéàd d`xn z` yi -dépéî àôéãòc úàN± ¦¨§¥©£¦¨¦¥

iaxy oeike ,zxdan oal zegte lkidd ciqn oal xzei `edy
jenqd d`xnd mr `l` sxhvdl leki epi` d`xny xaeq `aiwr

iq oia cixtn z`ydy `vnp ,oaeld zlrna elzxdal lkidd c
dvxp m`e .dfl df sxhvdl mileki mpi`eéãäa déôøöéìsxvl - ¦¨§¥©£¥

mr cgi lkidd ciq z`úàNoael zlrna `vnpd d`xnd `edy §¥
ciq ixdy ,zeyrl lkep `l df sexiv mb ,lkidd ciqn xzei zg`

lkiddàeä déãéc äãìBz åàìly `l` z`y ly dclez epi` - ¨¨¨¦¥
a`l `le dia`l `l` sxhvdl dleki dpi` dclezde ,zxda
dvia mexwl sxhvdl leki epi` lkidd ciqy oky lke .xg`
sxhvdl leki epi` lkidd ciqy `vnp .z`y ly dclez `edy
wx sxhvn d`xn lky `aiwr iax zhiyle .xg` d`xn meyl
jk zepyl dkixv dpynd dzid ,oaeld zlrna el jenqd d`xnl
ciq [z`yl] dl dipye ,oal xnvk z`ye ,blyk dfr zxda'
ly dclez did lkidd ciq m`y xnelk ,'dvia mexwe lkidd
sxhvn did `ed ,llk dclez dzid `l zxdal eli`e ,z`y
itl la` .z`y ly dclez `ed mby dvia mexwl e` z`yl
ciqy `vnp ,zxda ly dclez `ed lkidd ciqy dpyna x`eand

.d`xn meyl sxhvdl leki epi` lkidd
:`xnbd dywnéëä éàsxhvdl leki d`xny xaeq `aiwr iaxy ¦¨¦

izyay d`xnl `le ,epnn xzei zg` oael zlrnay d`xnl wx
k `edy d`xnd ,epnn xzei oael zelrnénð äöéa íeø÷`ed mb - §¥¨©¦

:`xnbd zx`ane .d`xn meyl sxhvdl leki epi`ïàî éãäa©£¥©
déôøöéìm` ,dvia mexw z` sxvl lkep d`xn dfi` mr cgi - ¦¨§¥

dvxpéãäa déôøöéìmr cgi etxvl -úàN`ede] oal xnvk `edy ¦¨§¥©£¥§¥
qixb ivge z`y d`xnn qixb ivgy xnelk ,[dvia mexw ly a`d
ixdy ,cgia mtxvl lkep `l ,cg` qixbl etxhvi dvia mexwn

àkéàyi -ãéñlkiddéãòcdépéî ódvia mexwn oal xzei `edy - ¦¨¦§¨¦¦¥
sxhvdl leki d`xny xaeq `aiwr iaxy oeike ,z`yn oal zegte
dvia mexw oia cixtn lkidd ciqy `vnp ,el jenqd d`xnl wx

dvxp m`e .dfl df sxhvdl mileki mpi`e z`yléãäa déôøöéì- ¦¨§¥©£¥
mr cgi dvia mexw z` sxvlãéñ`vnpd d`xnd `edy lkidd ¦

lkep `l df sexiv mb ,dvia mexwn xzei zg` oael zlrna
dvia mexw ixdy ,zeyrlàeä déðéî øa åàìly epin oa epi` - ¨©¦¥

lkidd ciqe ,z`y ly dclez `ed dvia mexw ixdy ,lkidd ciq
`l` sxhvdl dleki dpi` dclezde ,zxda ly dclez `ed
mexwy `vnp .xg` a` ly dclezl e` xg` a`l `le dia`l
`pipg iax recne ,xg` d`xn meyl sxhvdl leki epi` dvia

.dvia mexwn `le lkidd ciqn wx dywd
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zereay(ipy meil)

:`xnbd zvxznéàî éàämexwl lkidd ciq oia oeincd dn - ©©
,dviaàìa àîìLan `iyewdãéñd,ìëéäzayein dzid dpynd ¦§¨¨§Ÿ¦¥¨

ne ,`aiwr iax zhiyl s`,àéL÷ àì äöéa íeø÷meynáb ìò óàc §¥¨Ÿ©§¨§©©©
zî äöéa íeø÷cúàNc éàzciqy] z`yn wegxe epaela jenp - ¦§¥¨¦©©¦§¥

iptn ,z`yl sxhvn `ed mewn lkn ,[mdipia cixtn lkidd
yøîà àðîçø(ep ci `xwie),'úçtqìå úàNìå'df weqtn micnele ©£¨¨¨©§©§¥§©©©©

yiyúçtñ`idy [dclez-]úàNì äìéôèeil` ztxhvneìò óà ©©©§¥¨¦§¥©©
àáeè dépéî àúçpîc ábyie daxd epnn zwgexne dcexi `idy - ©§¦©£¨¦¥¨

.mdipia cixtny xg` d`xnàlàn mle` -ãéñd,àéL÷ ìëéä ¤¨¦¥¨©§¨
ciqk dl dipy' dpyna x`eank zxda ly dclez `ed m`y
iax itl eia` zxda mr sxhvdl leki epi`y `vnp ,'lkidd
d`xnd mr wx sxhvn d`xn lke 'efn dlrnl ef'y xaeqd `aiwr
ciq ezclezl zxda oia cixtn z`y ixdy ,oaela el jenqd

.lkidd
:`xnbd dwiqnàzøåeçî àlày xexae xida -ïéúéðúî- ¤¨§©©§¨©§¦¦

`id mirbp zkqna dpyndy,àáé÷ò éaøk àìcx`ean dpynay §Ÿ§©¦£¦¨
`aiwr iax zrcl eli`e ,zxda ly dclez `ed lkidd ciqy
mexwe lkidd ciq ,zeclez izy yi z`yle ,dclez oi` zxdal

dvia.
leki d`xn lky `aiwr iax ixaca x`ean okid zxxan `xnbd

:oaeld zlrna el jenqd d`xn mr wx sxhvdlïðéòîL àëéäå- §¥¨¨§¦©
mirney ep` okidàáé÷ò éaøì`ed ze`xnd sexivy xaeq `edy §©¦£¦¨
ly ote`a `weec,'Bfî äìòîì Bæ'wx sxhvdl leki d`xny xnelk §©§¨¦

.oaeld zlrna el jenqd d`xn mràîéìéàep`y xn`p m` - ¦¥¨
df oic mirneyéaø ìL Bða òLBäé ìàL ,éñBé éaø øîà ,àéðúc àäî¥¨§©§¨¨©©¦¥¨©§ª©§¤©¦

àáé÷òeøîà äî éðtî ,àáé÷ò éaøîdpynaíéðL íéòâð úBàøî' £¦¨¥©¦£¦¨¦§¥¨¨§©§§¨¦§©¦
Bì øîà .'äòaøà ïäL,`aiwr iaxåàì íàåz` exikfi `l m` - ¤¥©§¨¨¨©§¦¨

,ze`xnd zeny.eøîài äî,ryedi iax el aiydíeøwî' eøîàé ©Ÿ§Ÿ§¦§
,'àîè äìòîìe äöéazrax` ipica welig oi`y xg`n ,xnelk ¥¨§©§¨¨¥

`edy d`xn lky dxvw jxca xnel xzei ie`x did ,ze`xnd
xi`n iax xn` ixdy ,`nh ,dvia mexwn xida xzei(:b migqt),

z` dpynd dhxit recne ,dxvw jxc ecinlzl mc` dpyi mlerl
.ze`xnd zrax`Bì øîàz` dhxit dpyndy mrhd ,`aiwr iax ¨©

icka `ed ze`xnd zrax`øîBìmieqn xcqa mzepyl yiy ©
dfa eprinydleLmdäæ íò äæ íéôøèönyi eay xcqa `weec ¤¦§¨§¦¤¦¤

.mze` zepylBì øîà,ryedi iaxäìòîìe äöéa íeøwî' eøîàéå ¨©§Ÿ§¦§¥¨§©§¨
,'äæ íò äæ ïéôøèöîe àîèiy ineenvrn oiai dpynd z` cnl ¨¥¦§¨§¦¤¦¤

.oaeld zlrna el jenqd d`xn mr wx sxhvdl leki d`xny
Bì øîàze`xnd zrax` z` dhxit dpyndy mrhd ,`aiwr iax ¨©

icka `edEì øîBìy ,xg` oicïäa é÷a BðéàL ïäk ìk[ze`xna-] ©§¨Ÿ¥¤¥¨¦¨¤
äàBø Bðéà ,ïäéúBîLáeze`xl leki epi` -,íéòâpä úàodk m`e ¦§¥¤¥¤¤©§¨¦

.`nh rbpd oi` ,e`nihe rbpd z` d`x iwa epi`y
aezkz dpyndy `aiwr iaxl dywd ryedi iax :`xnbd zwiicn

'df mr df oitxhvne `nh dlrnle dvia mexwn'ìëéä ãéqî' eléàå§¦¦¦¥¨
äìòîìe'df mr df oitxhvne `nhøîà÷ àìdpyndy ie`x didy §©§¨Ÿ¨¨©

e ,aezkzdéì øîà àìcî,df gqepa el dywd `ly dnne -òîL ¦§Ÿ¨©¥§©
øîàc àáé÷ò éaøì déì òéîLc dpéî`aiwr iaxy rci `edy - ¦¨¦§¦©¥§©¦£¦¨§¨©

y xaeqeälekod ,dvia mexwe lkidd ciq ,zeclezd izyy - §
e z`y ly zeclezéãäáìmr cgie -úàNmd.ïéôøèöî,xnelk §©£¥§¥¦§¨§¦

,cg` a` ly dclez `ed dvia mexwy dzid `aiwr iax zrc m`
ryedi iax jixv did ,xg` a` ly dclez `ed lkidd ciqe

,oitxhvne `nh dlrnle dvia mexwn' aezkz dpyndy zeywdl
sxhvn dvia mexw ixdy ,'oitxhvne `nh dlrnle lkidd ciqne
eziiyew gqepne .xg` a` mr sxhvn lkidd ciqe ,cg` a` mr
md lkidd ciqe dvia mexwy `id `aiwr iax zrcy rnyn
ic okle ,llk dclez oi` ipyd a`l eli`e ,cg` a` ly dclez
zazek dzid dpynd m` [ryedi iax ly eziiyew itl] did
`aiwr iaxy x`eane .'oitxhvne `nh dlrnle dvia mexwn'
ef' `ed ze`xnd sexive ,z`y ly dclez `ed lkidd ciqy xaeq
mre lkidd ciq mr sxhvn dvia mexwy epiidc ,'efn dlrnl

.zxda mr sxhvn z`ye ,z`y mr sxhvn lkidd ciqe ,z`y
:`xnbd dgecàîìãåiax zrcy rci ryedi iax zn`a `ny - §¦§¨

y `id `aiwrdzãìBúå úàNoke mitxhvndzãìBúå úøäa §¥§©§¨©¤¤§©§¨
dvia mexwn' dpyna aezk didiy el dywd ok`e ,mitxhvn
,'oitxhvne `nh dlrnle lkidd ciqne ,oitxhvne `nh dlrnle
iax ixac lk z` `iadl citwd `l `ziixad ly `pzdy `l`

.ryedi
leki d`xn lky xaeq `aiwr iaxy xg` xewn d`ian `xnbd
yiy myk :oaeld zlrna el jenqd d`xn mr wx sxhvdl
ze`xn drax` yi jk ,'miwelg' mi`xwpd mipal ze`xn drax`
oldl `ziixad .zinenc` ea zaxerny oal epiidc ,'mikezt'
zhiyl dfl df mtexiv xcq z` zx`ane mikezt ze`xna zwqer

.`aiwr iaxàlà'efn dlrnl ef' xaeq `aiwr iaxy cenll yi ¤¨
àáé÷ò éaøc ìLî ,àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøcîxcq lr lyn - ¦§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨¨¨§©¦£¦¨

,`aiwr iax zrcl ze`xnd sexiväòaøàì ,äîBc øácä äîì§¨©¨¨¤§©§¨¨
,áìç ìL úBñBkqekïétéè ézL BëBúì eìôð ãçà[zetih-],íc ìL ¤¨¨¤¨¨§§§¥¦¦¤¨

åqekå ,íc ìL ïétéè òaøà BëBúì eìôð ãçàqekBëBúì eìôð ãçà §¤¨¨§§©§©¦¦¤¨§¤¨¨§§
äðBîL,mc ly zetihåqekïétéè äøNò íézL BëBúì eìôð ãçàly §¤§¤¨¨§§§¥¤§¥¦¦

,mcdì éøîàåeltp iriaxd qekly mixne` yie -ïétéè äøNò LL §¨§¦¨¥¤§¥¦¦
.mc lyïä ïáBì úBàøî ïlekLäìòîì äæå äfî äìòîì äfL àlà , ¤¨©§¤¥¤¨¤¤§©§¨¦¤§¤§©§¨

äfî,xnelk ,oaeld zlrn itl `ed ze`xnd sexiv xcqy - ¦¤
mr iyilyde ,iyilyd mr ipyde ,ipyd mr sxhvn oey`xd
mr wx sxhvdl leki d`xny xaeq `aiwr iaxy x`eane .iriaxd

.oaeld zlrna el jenqd d`xn
:`xnbd dgecàáé÷ò éaøì déì úòîLc øeîéàleki dz` okid - ¥§¨§©¥§©¦£¦¨

`aiwr iax zrc z` ef `ziixan zrnyy xnelad`xnCeúô- §¨
mr wx sxhvdl leki jezt d`xny ,zeninc` ea zaxerny oal

mle` ,oaeld zlrna eil` jenqd jeztd d`xndad`xn÷eìç- §¨
,zeninc` mey `ll oaldéì úòîL éîezrc z` zrny ike - ¦¨§©¥

d`xny `aiwr iax dcen welg d`xnay okzi `lde ,ef `ziixan
.oaeld zlrna epnn wgexnd d`xn mr mb sxhvdl lekiéëå§¦

àîézc xn`z m`e -déì úòîLc éëéä ékzrnyy myky - ¥¨¦¥¦§¨§©¥
`aiwr iax zrc z` `ziixadndéì úòîL éëä ,Ceúôajk - §¨¨¦¨§©¥

ezrc z` dpnn renyl xyt`,÷eìça`xaqa welig oi`y iptn §¨
,jl dyw` oiicr ,welgl jezt oiadéôeb Ceúôae[envr-]éî §¨¥¦

déì úòîLwx sxhvdl leki jezt d`xny ezrc z` zrny ike - ¨§©¥
,oaeld zlrna eil` jenqd jeztd d`xnd mr[ïðúäå] (àéðúäå)§¨§©

(a"n `"t mirbp),,øîBà àáé÷ò éaød`xnícîãà[jezt-]äæaL ©¦£¦¨¥£©§¨¤¨¤
äæaLåerav ,ipyde oey`xd d`xnay -àlà ,íéîa âeænä ïéék §¤¨¤§©¦©¨§©¦¤¨

jeztdy `ed mdipia weligdâìLk äfò úøäa ìL,xzeia xida - ¤©¤¤©¨©¤¤
åjeztd eli`ãéñ ìLlkiddäpîéä ääéc.epnn ddk xzei - §¤¦¥¤¥¤¨
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oifge` mipy` cenr e sc ± iying wxt`nw `aa
äù÷ àì äöéá íåø÷ ãéñ àìá àîìùá éàî éàä:rnyn ,aizk "zgtqle z`yle" -

`edy lk dlithe ,dlith `pngx dl iaxc dpin rny ,dnr lthple = zgtqle z`yl

.mirbp ze`xnn `diy calae rnynaàáåè äðéî àúçðîã éáâ ìò óàådil `xiaqe -

z`y jkld .aizkc `ed z`ya "zgtq" `dc ,iax `l zxdal ,iax z`ylc `aiwr iaxl

aizke ,dl dkenqc zxdal `txhvnc `ed

,`linn z`yl ciqe .oitxhvny cnln "dide"

"zgtq"c ,z`yl mexw oke .dl `inc `dc

dlrnl ef"e .dclez dl iaxe ,`aizk z`ya

.mwezin zxdae z`ye ciqa `aiwr iaxc "efn

ìëéää ãéñ àìà,ipin izxza edl zbltn ik -

.efl dclez efe efl dclez efàéù÷j`id -

zi`c `aiwr iaxl ,ezcleze ciql zxda sxhvi

efn dlrnl ef dil?iaxl xninl `kil `dc

z`yl dlith i`axzi`c ikid ikc `aiwr

zxdal inp dlith i`axzi` - zernynn

ef" ok m`c ,opaxl onwl xn`ck `yxcn

dizi` `kid `aiwr iaxc "efn dlrnl?zea`

`l` sexiv mda oi`e ,`ki`c `ed zecleze

.zelrn izy epnn deabläéì ïðéòîù àëéäå
àáé÷ò éáøì.sexivl zelrn xcq` citwc -

àáé÷ò éáø ìù åðá òùåäéoa ryedi `ed -

opixn`ck did gxw `aiwr iaxy ,dgxw

."dfd gxwd on ueg" (` ,gp) zexekaaäî éðôî
'åë.'ek mexwn exn`i :lif`e ira yxtnck -

åøîàé äî åàì íàådn yxtny did xfgn -

.l`ey `edàîè äìòîìå äöéá íåø÷î åøîàé-

dlrnl oael ze`xna welg epl oi`y xg`

:exn`i ,elld ze`xn rax` `l` dvia mexwn

,`nh dlrnle mexwn `edy oael d`xn lk

mc` dpyi mlerl :(a ,b migqt) ol `niiwc

ozeny exikfd dnle ,dxvw jxc ecinlzl?øîà
äæ íò äæ ïéôøèöîù êì øîåì åìme`py jkl -

jxc jke ozpyn dfd xcqky jl xnel ,mexciqe

cre .mtexiv`ed xcq dfi`a oircei ep` oi` oii

.cenll oi`a ep` epa zeaeyzne ,oze` dpey

àîè äìòîìå äöéá íåø÷î åøîàéå åì øîà
äæ íò äæ ïéôøèöîåoicinl ep` ezaeyzne -

.eia` zpyn xcqøîà÷ àì äìòîìå ãéñî åìéàå
äéì`nh dlrnle dvia mexwn :exn`i -

rny .sxhvne `nh dlrnle ciqne ,sxhvne

z`y icda edlek :dipin dil riny dpin

`wlq i`c .zeclez izyl cg` oeilr ,oitxhvn

ikd - dvia mexw z`yl dcleze ciq zxdal dclez ,epzpyn xcqk eia` zpyn jzrc

`nh dlrnle ciqn ,sxhvne `nh dlrnle dvia mexwn exn`i :xninl dil ded

,bly ciq ly epeilrc opirci `xaqn `de .ixn` ely oeilrl cg lk - opax ixn`wc "oitxhvn"c opirny `linn ,envr ipta mexwl oeilre envr ipta ciql oeilr opiadicne .sxhvne

`linn ,ddeab drnynk dl daexw z`yde onwlck dpal zxday cirn aezkde ,iaizk ixz `xwae ,el` rax` `l` dlrnle mexwn oaela ze`xn welg oi`c oeikc ,xnv mexw ly

mexwd d`xn ozz inl ,dl aexw `edy iptn xnvl ciq d`xn ozil dz`a m`y .z`yl ozz mexwd d`xne zxdal ozz ciqd d`xn - dfl dcleze dfl dclez zadi ik?ded ikd

riny dpin rny ,ikd diaze`cne .dfl dcleze dfl dclez wlgl jzrc `wlq ded `l ikd ipz ded i`c ,oitxhvne `nh dlrnle mexwn exn`i :xninl dil ded `le ,xninl dil

:dil xn`w ikd - otexiv xcqk zipypy dil xn`wc ozpyn xcqe .dlith `pngx dil iaxc ,z`y `ed jgxk lr jklde ,zeclez izyl cg` oeilr `l` ,zxdal dclez oi`y dil

n `dc ,odizyl dclez odizy dipin dil rinyc xninl `kil `dc .mexwde ciqd mr xnvde ,xnvd mr bly oitxhvne ,mexwe ciqde xnvde bly epyp efn dlrnl efiziz `kid
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?eøîài¯øîà !àîè äìòîìe äöéa íeøwî :eøîàé Ÿ§Ÿ§¦§¥¨§©§¨¨¥¨©
:eøîàéå ,Bì øîà .äæ íò äæ íéôøèönL øîBì :Bì©¤¦§¨§¦¤¦¤¨©§Ÿ§
øîà !äæ íò äæ ïéôøèöîe ,àîè äìòîìe äöéa íeøwî¦§¥¨§©§¨¨¥¦§¨§¦¤¦¤¨©

ïäéúBîLáe ïäa é÷a BðéàL ïäk ìk :Eì øîBì ,Bì¯ ©§¨Ÿ¥¤¥¨¦¨¤¦§¥¤
àì äìòîìe ìëéä ãéqî eléàå ;íéòâpä úà äàBø Bðéà¥¤¤©§¨¦§¦¦¦¥¨§©§¨¨
éaøì déì òéîLc dpéî òîL ,déì øîà àìcî ;øîà÷̈¨©¦§¨£©¥§©¦¨¦§¦©¥§©¦

.ïéôøèöî úàN éãäáì eälek :øîàc àáé÷ò¯àîìãå £¦¨§¨©§§©£¥§¥¦§¨§¦§¦§¨
,àðéðç éaøcî àlà !dzãìBúå úøäa ,dzãìBúå úàN§¥§©§¨©¤¤§©§¨¤¨¦§©¦£¦¨
øácä äîì àáé÷ò éaøc ìLî :àðéðç éaø øîàc§¨©©¦£¦¨¨¨§©¦£¦¨§©©¨¨
BëBúì eìôð ãçà ,áìç ìL úBñBk äòaøàì ?äîBc¤§©§¨¨¤¨¨¤¨¨§§
ìL ïétéè òaøà BëBúì eìôð ãçàå ,íc ìL ïétéè ézL§¥¦¦¤¨§¤¨¨§§©§©¦¦¤
BëBúì eìôð ãçàå ,äðBîL BëBúì eìôð ãçàå ,íc̈§¤¨¨§§§¤§¤¨¨§§
,ïétéè äøNò LL :dì éøîàå ,ïétéè äøNò íézL§¥¤§¥¦¦§¨§¦¨¥¤§¥¦¦
äæå äfî äìòîì äfL àlà ,ïä ïáBì úBàøî ïlekL¤¨©§¤¥¤¨¤¤§©§¨¦¤§¤

àáé÷ò éaøì déì zòîLc øeîéà ;äfî äìòîì¯ §©§¨¦¤¥§¨§©§¥§©¦£¦¨
éëéä ék :àîéz éëå ?déì zòîL éî ÷eìça ,Ceúôa§¨§¨¦¨§©§¥§¦¥¨¦¥¦
Ceúôáe ,÷eìça déì zòîL éëä Ceúôa déì zòîLc§¨§©§¥§¨¨¦¨§©§¥§¨§¨
:øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúäå ?déì zòîL éî déôeb¥¦¨§©§¥§¨©§¨©¦£¦¨¥
ìL àlà ,íéîa âeænä ïéék äæaLå äæaL ícîãà£©§¨¤¨¤§¤¨¤§©¦©¨§©¦¤¨¤
;äpîéä ääéc ãéñ ìLå ,âìLk äfò úøäa©¤¤©¨§¤¤§¤¦¥¨¥¤¨
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המלחמה עצמה היא באופן של שלום )קירוב(, שעל־ידי־זה פועלים שינוי והפיכת הנפש הבהמית עצמה, שזהו עניין כי ברבים היו 
עמדי.

ממאמר י"ט כסלו ה'תשכ"ז



`oifgeרמ mipya cenr e sc ± iying wxt`nw `aa
àúéà íàå.edl ipz bly xg` xnvc -äéì éòáéî äðîéä ääéã øîö ìù= ddic -

.frla `"ziltäåáâå ä÷åîò.dwenrk zi`xp `l` ,xn`w `wec e`l -úøäáì äìéôè
ïìðî.zxdal dlith ieaix dil zil `aiwr iaxl eli`c ,dl iraw opaxl -= éðçôñ

.éðôñà= åîåé ïá.åãìåä íåéáïéðáëî(a ,ap zay) "zepeak ze`vei milgxd" oeyl -

,l"ienxt ,"izal izpak ozpz" (a ,ci oihib) enke

da oixagny `wyep oixewy ytp za `ede

m`de yakd clepyk jk .welgd it zegizt

,mei [eze`k] (eze`a) iwp exnv oi` ezkgel

dhrn yakl dyer zlinl eripvdl dvexde

xnvd `vnpe ,cxtzi `ly eilr epakne xer

.minid lk dqeknäæ ìù åëìî`edy zxda -

ly ekln `edy z`yn dlrnl ,ciq ly ekln

.z`yde zxdad oitxhvn od okle ,mexw

jln ly ekxti`n dlrnl df jln ly ekxti`e

ciqc opirny `linne ,mexwn dlrnl ciq - df

.`ed z`yn dhnläìòîì äæ ìù åëìî àìà
äéùôðã äéëøôéàîxg` jled qekxti` lk -

.dia`l ztxhvn dclez lk jk ,eklnéëä
äéëøôéàî äìòîì äæ ìù åëìîå :ïðéñøâ

.äéùôðãàèô÷ìàå àëìî,md mikln ipy -

.`htwl`n aiyg `klneàìéôåøqekxti` -

.`kln lyàúåìâ ùéøåly qekxti` -

.`htwl`àèô÷ìàå àëìî ïåâëoikldnyk -

.mikled df xcqk ,df xg` dfäìòîì äæ éàä
àèô÷ìàå àìéôåøå àëìî ïåâë àìà àåä äæî

àúåìâ ùéøålk ,mipy mipy oikldnyk -

.ekln xg` jled qekxti`àëìî øåáùjln -

.qekxti` el yi cg` lke ,inex jln xqiwe ,qxt

áéùç åäééðî éä.xqiw e` xeay -àéùøåçá
äéì ìéëà,eini lk mixria onhen dfd yi`d -

jxvede inex zekln ly draiha rny `ly

`ax micw`c meyn ,`tt axe .z`f le`yl

d`xin `axe .diliiyc `ed xqiwl `kln xeay

zkqna xn`ck ,ezeklna eizgz didy ,dyr

.ideaxbe `kln xeay iac xecy :(a ,d) dbibg

úáééç éîåøxn`py ,dryx ly mebxz -

."dryx leab mdl e`xwe" (` ik`ln)àðéáø
øîà`edy ,`xnrc `nilb oebk opaxc lyn -

xzei daxd widan epeaile ,ycg `edyk oaeln

.dpyi zilh lynäé÷çùå àðúéëã àîéìâå-

ly zeycgd la` ,oyi lyn daxd oal ycgdy

zxdad jk .zeey zeidl zeaexw ef lye ef

z`yde ,ezclez `edy ciqd on daxd ddeab

.miey zeidl miaexw zea`de ,mexwd onïéàù
øáãî áåúëäcxeie dler oaxw zyxt -

eaiign oi`y oipn ,d`nehd lr oaxw ezaiigy

ycw d`neh dze`a lke` ok m` `l` rbn lr

.ycwnl qpkp e`àåä ïéãåoc dz` ixd -

.eil`näàîåè ïåãæä ìò ùðòå øéäæäå ìéàåä-

epivn dn .d`neh zbby lr oaxw inp oiaiige

z`neha d`neh oecf lr ,zxk ypre xidfdyk

(`k `xwie) xn`py ,ypre xidfd eiycwe ycwn

,ycwn zxdf` df ixd "iycwn z` e`nhi `l"

(ak my) "xdhi xy` cr lk`i `l miycwa"

"zxkpe `nh 'd ycwn z` ik" ,ycw zxdf` ixd

xy` ytpde" ,ycwn yper ixd (hi xacna)

.ycw yper ixd (f `xwie) 'ebe "minlyd gafn xya lk`zäîåøú`pipr `idda da aizkcn ,llka dnexze ,"lk`i `l miycwa" aizkc .ypre xidfdc ,d`neha dnexz lk` m` -

eli`c ,yny axrda dilzcn i`w dnexzac (a ,cr) zenaia opixn`e ,"miycwd on lk`i xg`e xdhe ynyd `ae".dxtk iziinc cr miycwùðòå."edellgi ik ea ezne" -ïçëùà àì
ïáø÷ áééçîã äúéî ïåò.(` ,g) zeixeda opixn`ck ,zxk zbby` `l` d`a z`hg oi`y -
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íàå`pz`c ,ciqe bly ipzinl jixv jgxk lrc :dniz - epnid ddic xnv ly ipzil `zi`

,alga befnd oiik ciqay jeztd ,blya befnd oiik blyay jeztd :ipzwc ,i`w `nw

idc :xnel yie !'ek xne` `aiwr iax .l`rnyi iax ixac.`ipzck oi` :ixn` ,ipynwc epi

iaxc dizlina inp dibn ozp iax `ny e` .`nw `pz` i`w `l` ,`wec ciq hwp `l ,xnelk

.ciq mewna z`y l`rnyiïéàå- dpal zxg`

,"xnvk bly ozepd" (fnw mildz) aizkc `de

.ievna ievn epi`y ilzinl `xwc digxe`

àîéìâqxhpewa yxit - diwgye `pzikc

dcp) "cid lk" wxtac ,okzi `le .oal xzei ycgc

ith elrne xzei mipal miwgyc rnyn (` ,fi

`inec ,dil hwp zeaiyg oiprl `l` .dwical

elrnc xnel yi dcpa edine .lirlc ipd lkc

qxhpewd la` .xzei mikx mdy itl dwical

.xzei mipal mdy itl :my yxitàì`l` xidfd

:qxhpewa yxit - eiycwe ycwn z`neh lr

cr lk`i `l miycwa" aizkc - ycw zxdf`

(a ,ci) zeknc `xza wxtac :dnize ."xdhi xy`

i`d iz` yiwl yixl oiae opgei iaxl oiac rnyn

ol `wtp ycw zxdf`e ,dnexz zxdf`l `xw

"ez`neh" "ez`neh"c dey dxfbn opgei iaxl

."rbz `l ycw lka"n yiwl yixle ,ycwnn

wxta xn`c `pz `eddl qxhpewd yexit okzie

zei`x yly lra afa :(` ,dr zenai) "lxrd"

"xdhi xy`" i`ne ,xacn aezkd hlgen rxevnae

iaxk - zeknc i`xen` ipde .dxtk iziinc cr -

.dnexza dl iwene mzd dilr biltc l`rnyi

,cr my) "lxrd" wxta dl wiqn diteb opgei iaxe

deyd xac edfi` :l`rnyi iaxc dinyn (`

.dnexz df xne` ied - oxd` ly erxfaàîéà
oi` la` .dnexz inp `ni` :yexit - dnexz

ycwe ycwn la` ,dnexz `wec `ni` :yxtl

.cxeie dler oaxwa dil ibqz `l zxk `ki`c

dia aizkc meyn `l` ikd jixt `l jenqa `dc

`nh `ni` :jxtinl ivn dedc inp ikde .`herin

`la dcear xeqi` zeidl xyt`y .yniyy

`la `vie dxfra `nhpy oebk ,ycwn xeqi`

wxta xn`ck ,ezkild jxc `xepva jtde diidy

xnb dteb `idc meyn `l` .(a ,fi) onwl ipy

(a ,bt oixcdpq) "oitxypd od el`" wxta dnexzn

ivn `l mipdk z`nehne .dnexz hwp ikdl

azk `kde ,znd lr `l` exdfed `ly ,jxtinl

.dlape uxy

àì- oaxw dilr aiignc dzin oer ogky`

aiignc zxk oer ogky` `l inp ikd :dniz

`nrh `eddc :xnel yie !cxeie dler oaxw dilr

.ith dil sicr
dler
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!déì éòaéî äpîéä ääéc øîö ìL ,àúéà íàå¯ §¦¦¨¤¤¤¥¨¥¤¨¦¨¥¥
àì :øîBà ïúð éaø ,àéðúäå ;éîð éëä ïéà :éøîà̈§¦¦¨¦©¦§¨©§¨©¦¨¨¥Ÿ
:àlà ,äpîéä ääéc ãéñ ìL àáé÷ò éaø øîàL¤¨©©¦£¦¨¤¦¥¨¥¤¨¤¨
?àéä äfò úøäác ïìðîe .äpîéä ääéc øîö ìL¤¤¤¥¨¥¤¨§¨©§©¤¤©¨¦
àéä ,"àéä äðáì úøäa íà" :àø÷ øîà ,ééaà øîà£©©©¥¨©§¨¦©¤¤§¨¨¦¦

úøäa :ïðaø eðz .äðáì úøçà ïéàå äðáì¯,äweîò §¨¨§¥©¤¤§¨¨¨©¨©©¤¤£¨
äàøîk ,"øBòä ïî ÷îò äàøîe" :øîBà àeä ïëå§¥¥©§¤¨¨Ÿ¦¨§©§¥

"úàN" .ìvä ïî äweîòä änç¯àlà úàN ïéà ©¨¨£¨¦©¥§¥¥§¥¤¨
ìòå íéîøä íéøää ìk ìò" :øîBà àeä ïëå ,dBáb̈©§¥¥©¨¤¨¦¨¨¦§©

"úçtñ" ."úBàOpä úBòábä ìk¯àlà úçtñ ïéà ¨©§¨©¦¨©©©¥©©©¤¨
ïçkLà ."àð éðçôñ øîàå" :øîBà àeä ïëå ,äìéôè§¥¨§¥¥§¨©§¨¥¦¨©§§©
:àøéæ éaø øîà ?ïìðî úøäaì äìéôè ,úàOì äìéôè§¥¨©§¥§¥¨©©¤¤§¨©£©©¦¥¨
äî ,úøäaa "äðáì" äøîàðå úàOa "äðáì" äøîàð¤¤§¨§¨¨©§¥§¤¤§¨§¨¨©©¤¤©
"äðáì" óà ,äìéôè dì Lé úàOa äøeîàä "äðál"§¨¨¨£¨©§¥¥¨§¥¨©§¨¨
:àðz àúéðúîa .äìéôè dì Lé úøäaa äøeîàä̈£¨©©¤¤¥¨§¥¨§©§¦¨¨¨
:Eì øîBì ,úøäáì úàN ïéa úçtqì áeúkä ìéhä¦¦©¨©©©©¥§¥§©¤¤©§
úàN" .úøäaì äìéôè Ck ,úàOì äìéôhL íLk§¥¤§¥¨©§¥¨§¥¨©©¤¤§¥
øîà éáéa áø øîà ?"ïáì øîö" éàî ."ïáì øîök§¤¤¨¨©¤¤¨¨¨©©¥¨¨©
øîà .úìéîì Ba ïéðaënL BîBé ïa é÷ð øîö :éñà áø©©¦¤¤¨¦¤¤§©§¦§¥¨¨©
éøúì ?äîBc øácä äîì ïðaøc ìLî :àðéðç éaø©¦£¦¨¨¨§©¨©§©©¨¨¤¦§¥
Bkìnî äìòîì äæ ìL Bkìî ,éëøtéà éøúìå éëìî©§¥§¦§¥¦©§¥©§¤¤§©§¨¦©§

.äæ ìL Bëøtéàî äìòîì äæ ìL Bëøtéàå ,äæ ìL¯ ¤¤§¦©§¤¤§©§¨¥¦©§¤¤
,àlà !àeä äfî äìòîì äæå äfî äìòîì äæ éàä©¤§©§¨¦¤§¤§©§¨¦¤¤¨
ìL Bkìîe ,déLôðc déëøtéàî äìòîì äæ ìL Bkìî©§¤¤§©§¨¥¦©§¥§©§¥©§¤
àaà øa àcà áø .déLôðc déëøtéàî äìòîì äæ¤§©§¨¥¦©§¥§©§¥©©¨©©¨
.àúeìb Léøå àìéôBø ,àèô÷ìàå àkìî ïBâk :øîà£©§©§¨§©§¨§¨¦¨§¥¨¨

¯àkìî ïBâk ,àlà !àeä äfî äìòîì äæ éàä©¤§©§¨¦¤¤¨§©§¨
:øîà àáø .àúeìb Léøå àèô÷ìàå ,àìéôBøåïBâk §¦¨§©§¨§¨§¥¨¨¨¨£©§

éä :àáøì àtt áø déì øîà .øñé÷å àkìî øBáL̈©§¨§¥¨£©¥©©¨§¨¨¥
éãò eäéépéî!déì ìéëà à÷ àéLøeça :déì øîà ?ó ¦©§£¦£©¥§§©¨¨¨¥¥

ìëàúå" :áéúëc ,àîìòa éâñ ïàîc àòáéè éæç ÷Bt£¥¦§¨§©¨¥§¨§¨¦§¦§¥ª
éîBø Bæ :ïðçBé éaø øîà ,"dp÷cúå dpLeãúe àòøà ìk̈©§¨§¦©§©§¦©¨©©¦¨¨¦
:øîà àðéáø .Blek íìBòä ìëa àöé dòáéhL ,úáéiç©¤¤¤¦§¨¨¨§¨¨¨¨¦¨£©
.dé÷çLå àðzéëc àðéãñ ,dé÷çLå øîòc àîéìb ïBâk§§¦¨©£©§©£¥§¦¨§¦¨¨§©£¥
Lc÷î úàîeèa àlà øaãî áeúkä ïéàL ïépî :ïðaø eðz .'åëå "älçza äòéãé da LiL úà"¤¤¥¨§¦¨©§¦¨¨©¨©¦©¦¤¥©¨§©¥¤¨§§©¦§¨
øéäæäLk äî ,äàîehä ìò ïaø÷ áéiçå äàîehä ìò Lðòå øéäæäå ìéàBä :àeä ïéãå ?åéLã÷å§¨¨¨§¦¦§¦§¦§¨©©©§¨§¦¥¨§¨©©§¨©§¤¦§¦

äàîehä ìò Lðòå¯áéiçLk óà ,åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò àlà Lðòå øéäæä àì §¨©©©§¨Ÿ¦§¦§¨©¤¨©§©¦§¨§¨¨¨©§¤¦¥
äàîehä ìò ïaø÷¯.åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò àlà áéiç àì¯øéäæäL ,äîeøz :àîéàå ¨§¨©©§¨Ÿ¦¥¤¨©§©¦§¨§¨¨¨§¥¨§¨¤¦§¦

!Lðòå¯.ïaø÷ äéìò áéiçc äúéî ïBò ïçkLà àì¯ìáà ,òeá÷ ïaø÷ éléî éðä :àîéà §¨©¨©§§©£¦¨§©¨¨¤¨¨§¨¥¨¨¥¦¥¨§¨¨©£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zereay(ipy meil)

àúéà íàåze`xnd sexiv xcqy `aiwr iax dpy ok` m`e - §¦¦¨
df xcq itle ,dvia mexwe lkidd ciq ,z`y ,zxda `ed mikeztd

,dfl df mitxhvn mddéì éòaéî 'äpîéä ääéc øîö ìL'jixv did - ¤¤¤¥¤¥¤¨¦¨¥¥
,zxda ly jeztdn ddk [z`y epiidc] xnv ly jeztdy zepyl
ixdy ,zxda ly jeztdn ddk lkidd ciq ly jeztdy `le
:`xnbd daiyn .ipyd d`xnd `ed z`y ze`xnd sexiv xcqa

énð éëä ïéà ,éøîàdfr zxda ly' `aiwr iax xn` jk ok` - ¨§¦¦¨¦©¦
.'dpnid ddic xnv lye blykàéðúäå,`ziixaa epipy oke -éaø §¨©§¨©¦

'äpîéä ääéc ãéñ ìL' àáé÷ò éaø øîàL àì ,øîBà ïúðoiekzde ¨¨¥Ÿ¤¨©©¦£¦¨¤¦¥¤¥¤¨
,zxda xg`y d`xnd `ed lkidd ciqyàlà`aiwr iax zpeek ¤¨

xnel dzidäéc øîö ìL','äpîéä äddic ciq ly' xn`y dne ¤¤¤¥¤¥¤¨
l`rnyi iaxy iptn `ed 'dpnid(my dpyna)ciqe zxda lr xaic

.lkidd
xnv ,zxda] ze`xnd zrax` ly zexewnd z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .[dvia mexwe lkidd ciq ,oalïìðîeepl oipn - §¨¨
äfò úøäácxzeia dxidae dpal -àø÷ øîà ,éiaà øîà .àéä`xwie) §©¤¤©¨¦¨©©©¥¨©§¨

(c bi,'àéä äðáì úøäa íàå'`weecy '`id' zaizn wiecneàéä §¦©¤¤§¨¨¦¦
[zxda-]äðáì úøçà ïéàå ,äðáì.dzenk §¨¨§¥©¤¤§¨¨

dxeza xn`p(a bi `xwie)zgRq F` z`U FxUA xFra didi iM mc`'¨¨¦¦§¤§§¨§¥©©©
ji` zx`an `ziixad .'zrxv rbpl FxUA xFra dide zxda F`©¤¤§¨¨§§¨§¤©¨¨©

:jk mi`xwp md recne ,weqta miaezkd ze`xnd mi`xp,ïðaø eðz̈©¨¨
'úøäa'k zi`xpe xzeia xidad d`xnd `id,äweîòlky iptn ©¤¤£¨

.ddkdn xzei wenr d`xp ,ddk d`xn cil `vnpd oal d`xnïëå§¥
øîBà àeä(dk bi `xwie)zxdAA oal xrU KRdp dPde'ò äàøîe÷Bî ¥§¦¥¤§©¥¨¨¨©©¤¤©§¤¨¨
,'øBòä ïîepiidcä änç äàøîkzi`xpìvä ïî äweîò.ddk `edy ¦¨§©§¥©¨©£¨¦©¥

,dBáb àlà úàN ïéà ,'úàN'xzei deab d`xp ddk d`xny epiidc §¥¥§¥¤¨¨©
.daebe ze`ypzd oeyln 'z`y' `xwp okle ,xida d`xnnàeä ïëå§¥

øîBà(ci a ediryi)e','úBàOpä úBòábä ìk ìòå íéîøä íéøää ìk ìò ¥©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨©¦¨
.daeb oeyl `ede zerab lr jled ze`ypzd oeyly x`eane

äìéôè àlà úçtñ ïéà ,'úçtñ'ly my dpi` 'zgtq' daizd - ©©©¥©©©¤¨§¥¨
d`xnd l` xagzne sqepd d`xn yiy zcnln `id `l` ,d`xn

.ezclez `ede ,weqta xkfedyøîBà àeä ïëå(el a '` l`eny)øîàå' §¥¥§¨©
àð éðçôñly my epi` zegtzqd oeyly ixd ,'zFPdMd zg` l` §¨¥¦¨¤©©©§ª

.xg` xacl zexagzde dtqed oeyl `l` ,d`xn
:`xnbd zxxanäìéôè ïçkLàlthpd d`xn epivn -úàOì`ede ©§§¨§¥¨©§¥

zaizy rnyne ,'zxda e` zgtq e` z`y' xn`p ixdy ,ezclez
mle` ,eiptl xkfedy d`xnl lthpd d`xnl dzpeek 'zgtq'

ïìðî ,úøäaì äìéôèdpynd zcnel okidne ,zniiwy epl oipn - §¥¨©©¤¤§¨¨
mirbpa(`"n `"t):`xnbd daiyn .zxdal dclez yiyéaø øîà̈©©¦

úàOa 'äðáì' äøîàð ,àøéæ'xFrA dpal z`U dPde'](i bi `xwie),[ ¥¨¤¤§¨§¨¨©§¥§¦¥§¥§¨¨¨
úøäaa 'äðáì' äøîàðå'`id dpal zxdA m`e'](c my `xwie),[ §¤¤§¨§¨¨©©¤¤§¦©¤¤§¨¨¦

,miyxece'äðáì' óà ,äìéôè dì Lé úàOa äøeîàä 'äðál' äî©§¨¨¨£¨©§¥¤¨§¥¨©§¨¨
äìéôè dì Lé úøäaa äøeîàä. ¨£¨©©¤¤¤¨§¥¨

:zxdal dlith yiy sqep xewn d`ian `xnbdàðz àúéðúîa- §©§¦¨¨¨
,`ziixaa `pzd dpy'úçtñ'ì áeúkä ìéhä'zgtq' zaiz z` - ¦¦©¨§©©©

L íLk ,Eì øîBì ,'úøäá'ì 'úàN' ïéayiCk úàOì äìéôhyi ¥§¥§©¤¤©§§¥¤§¥¨©§¥¨
.úøäaì äìéôè§¥¨©©¤¤

dpyna epipy(`"n `"t mirbp):.ïáì øîök úàN§¥§¤¤¨¨
:`xnbd zxxan.ïáì øîö éàî:`xnbd zx`anøîà éáéa áø øîà ©¤¤¨¨¨©©¥¨¨©

é÷ð øîö ,éqà áøyak lyBîBé ïazkgel m`dy ,ecleed meia - ©©¦¤¤¨¦¤
,jlklzd `l oiicre iwp `ede xnvd z`úìénì Ba ïéðaëîL- ¤§©§¦©¦©

epnn eyrie jlklzi `ly ick xer ly cbaa ezeqkl mibdepy
.'zlin' mi`xwpd jx xnv icba cizra

zhiyl ze`xnd sexiv xcq z` x`al lyn d`ian `xnbd
:minkgïðaøc ìLî ,àðéðç éaø øîàsexiv xcq lr lyn - ¨©©¦£¦¨¨¨§©¨¨

,minkg zhiyl ze`xndéøúìå ékìî éøúì ,äîBc øácä äîì§¨©¨¨¤¦§¥©§¥§¦§¥
éëøtéàdzegt dbxca mdy] milyen ipyle mikln ipyl - ¦©§¥

,[miklndnìL Bkìîlyenäædbxca `edìL Bkìnî äìòîì ©§¤¤§©§¨¦©§¤

lyenäæ ìL Bëøtéàå ,äæcg`d jlnd zgz `vnpd lyende - ¤§¦©§¤¤
dbxca `edäæ ìL Bëøtéàî äìòîìzgz `vnpd lyendn - §©§¨¥¦©§¤¤

zeclezde ,miklnl elynp zea`d ,epiidc .ipyd jlnd
zea`d cg`y `ed ze`xnd sexiv xcqe ,[milyen-] miqekxti`l
lrn z`vnp oey`xd a`d ly dclezde ,ipyd a`d lrn `vnp

.ipyd a`d ly dclezd
:`xnbd dywnéàä,[df lyn] -'äfî äìòîì äæå äfî äìòîì äæ' ©¤§©§¨¦¤§¤§©§¨¦¤

,àeä`ed ze`xnd sexiv xcqy `aiwr iax zrc ef `ld ,xnelk
,z`y ,zxda] zeclez izy mdixg`e zea` ipy ,'dfn dlrnl df'
`ed sexivd xcqy mixaeq minkg eli`e ,[dvia mexwe lkidd ciq
.[dvia mexwe z`y ,lkidd ciqe zxda] ezcleze a` ,ezcleze a`

:`xnbd zvxznàlà,lynd `ed jkäìòîì äæ ìL Bkìî ¤¨©§¤¤§©§¨
déLôðc déëøtéàîdlrnl dbxca `ed cg`d lyend ly jlnd - ¥¦©§¥§©§¥

,eizgzy lyendndéLôðc déëøtéàî äìòîì äæ ìL Bkìîe- ©§¤¤§©§¨¥¦©§¥§©§¥
.eizgzy lyendn dlrnl dbxca `ed ipyd lyend ly jlnde
jlnd `le ,eizgzy lyend eil` sxhvn ,jxca jled jlndyke
mr sxhvn a` lky `ed ze`xnd sexiv xcq ,epiidc .xg`d

mirbpa dpyna x`eank ,ezclez(`"n `"t)a` mr a` `le ,
.dclez mr dcleze

ze`xnd sexiv xcq z` x`al mitqep milyn d`ian `xnbd
:minkg zhiyl,øîà àaà øa àãà áøzhiyl ze`xnd sexiv xcq ©£¨©©¨¨©

`ed minkgàèô÷ìàå àkìî ïBâk,xye jln -àìéôeø`av xy - §©§¨§©§©§¨¦¨
àúeìb Léøå,dxxy ly zebxc rax` ,epiidc .dlebd y`xe - §¥¨¨

xzei `litexe ,`litexn xzei `htwl` ,`htwl`n xzei `kln
itl mikled md ,jxca mikled mzrax` xy`ke ,`zelb yixn
ef zebxc rax`l mpaela elynp ze`xnd zrax`e .mzxxy zbxc

.df xcq itl dfl df mitxhvne ,efn zegt
:`xnbd dywnéàä,[df lyn] -,àeä 'äfî äìòîì äæ'`ld ,xnelk ©¤§©§¨¦¤

'dfn dlrnl df' `ed ze`xnd sexiv xcqy `aiwr iax zrc ef
minkg eli`e ,zeclez izy mdixg`e zea` ipy ,oaeld zlrn itl
,ezcleze a` `l` ,oaeld zlrn itl epi` sexivd xcqy mixaeq

:`xnbd zvxzn .ezcleze a`àlà,lynd `ed jkàkìî ïBâk ¤¨§©§¨
àìéôeøå,`av xye jln -àúeìb Léøå àèô÷ìàåy`xe xy - §¦¨§©§©§¨§¥¨¨

jlndyk ok it lr s`e ,dxxyd zbxc itl epi` df xcqy .dlebd
zg` dxxy zbxca `edy xyd epi` eil` delpy in jxca jled
,jlndn zegt zebxc izya `edy `avd xy `l` ,jlndn zegt
zegt zg` dbxca `edy `avd xy epi` xyd l` delpy ine
oke .xydn zegt zebxc izya `edy dlebd y`x `l` ,xydn

i` ze`xnd sexiv xcqa` ,ezcleze a` `l` ,oaeld zlrn itl ep
.dia`n zebxc izya dzegt dclezdy ,ezcleze

:ze`xnd sexiva minkg zhiyl sqep lynøBáL ïBâk ,øîà àáø̈¨¨©§§
àkìîqxt jln -øñé÷åyi mdn cg` lkle ,inex jlne - ©§¨§¥¨

md zea`d oke .epnn dzegt dbxca `edy [lyen-] qekxti`
dclez yi mdn cg` lkle ,zevx` izy ly mikln ipyk

.enr ztxhvndeäéépéî éä ,àáøì àtt áø déì øîàipyn in - ¨©¥©¨¨§¨¨¥¦©§
zxkfdy miklndéãò,ó.inex jln e` qxt jlndéì øîà,`ax ¨¦¨©¥

déì ìéëà à÷ àiLøeça,lke` `ed zexria [`tt ax] df mc` - §§©¨¨¨¥¥
l`ey `ed okle ,mc` ipa oia zaxern ezrc oi`e ccea `ed xnelk
.qxtn dticr inexy rcei epi`e ,inex e` qxt ,dticr zekln efi`

éæç ÷Btd`xe `v -àîìòa éâñ ïàîc àòáéèefi` ly drniy - £¦¦§¨§©¨¥§¨§¨
,inex ly drniy i`ce ,mlera xzei daexn ux`áéúëcoexzta ¦§¦

j`lnd el xzty l`ipc ly enelg(bk f l`ipc)`ziriax `zeig'¥§¨§¦¨§¨
`zekln lM on `pWz iC `rx`a `edY d`riax Eklnìk ìëàúå ©§§¦¨¨¤¡¥§©§¨¦¦§¥¦¨©§§¨¨§¥ª¨

,'dp÷cúå dpLeãúe àòøàdidz `id ziriaxd digd ,xnelk ©§¨§¦©§©§¦©
aixgze ,zeieklnd lkn dpeyn didze ,ux`a ziriaxd zeklnd

e .wc wc dze` wgyze dze` yecze ux`d lk z`ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
,df weqt lrBæzeklnúáéiç éîBø,dryxd -dòáéèLdrniyy - ¦©¤¤¤¦§¨

.Blek íìBòä ìëa àöé̈¨§¨¨¨
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רמי oifge` mipya cenr e sc ± iying wxt`nw `aa
àúéà íàå.edl ipz bly xg` xnvc -äéì éòáéî äðîéä ääéã øîö ìù= ddic -

.frla `"ziltäåáâå ä÷åîò.dwenrk zi`xp `l` ,xn`w `wec e`l -úøäáì äìéôè
ïìðî.zxdal dlith ieaix dil zil `aiwr iaxl eli`c ,dl iraw opaxl -= éðçôñ

.éðôñà= åîåé ïá.åãìåä íåéáïéðáëî(a ,ap zay) "zepeak ze`vei milgxd" oeyl -

,l"ienxt ,"izal izpak ozpz" (a ,ci oihib) enke

da oixagny `wyep oixewy ytp za `ede

m`de yakd clepyk jk .welgd it zegizt

,mei [eze`k] (eze`a) iwp exnv oi` ezkgel

dhrn yakl dyer zlinl eripvdl dvexde

xnvd `vnpe ,cxtzi `ly eilr epakne xer

.minid lk dqeknäæ ìù åëìî`edy zxda -

ly ekln `edy z`yn dlrnl ,ciq ly ekln

.z`yde zxdad oitxhvn od okle ,mexw

jln ly ekxti`n dlrnl df jln ly ekxti`e

ciqc opirny `linne ,mexwn dlrnl ciq - df

.`ed z`yn dhnläìòîì äæ ìù åëìî àìà
äéùôðã äéëøôéàîxg` jled qekxti` lk -

.dia`l ztxhvn dclez lk jk ,eklnéëä
äéëøôéàî äìòîì äæ ìù åëìîå :ïðéñøâ

.äéùôðãàèô÷ìàå àëìî,md mikln ipy -

.`htwl`n aiyg `klneàìéôåøqekxti` -

.`kln lyàúåìâ ùéøåly qekxti` -

.`htwl`àèô÷ìàå àëìî ïåâëoikldnyk -

.mikled df xcqk ,df xg` dfäìòîì äæ éàä
àèô÷ìàå àìéôåøå àëìî ïåâë àìà àåä äæî

àúåìâ ùéøålk ,mipy mipy oikldnyk -

.ekln xg` jled qekxti`àëìî øåáùjln -

.qekxti` el yi cg` lke ,inex jln xqiwe ,qxt

áéùç åäééðî éä.xqiw e` xeay -àéùøåçá
äéì ìéëà,eini lk mixria onhen dfd yi`d -

jxvede inex zekln ly draiha rny `ly

`ax micw`c meyn ,`tt axe .z`f le`yl

d`xin `axe .diliiyc `ed xqiwl `kln xeay

zkqna xn`ck ,ezeklna eizgz didy ,dyr

.ideaxbe `kln xeay iac xecy :(a ,d) dbibg

úáééç éîåøxn`py ,dryx ly mebxz -

."dryx leab mdl e`xwe" (` ik`ln)àðéáø
øîà`edy ,`xnrc `nilb oebk opaxc lyn -

xzei daxd widan epeaile ,ycg `edyk oaeln

.dpyi zilh lynäé÷çùå àðúéëã àîéìâå-

ly zeycgd la` ,oyi lyn daxd oal ycgdy

zxdad jk .zeey zeidl zeaexw ef lye ef

z`yde ,ezclez `edy ciqd on daxd ddeab

.miey zeidl miaexw zea`de ,mexwd onïéàù
øáãî áåúëäcxeie dler oaxw zyxt -

eaiign oi`y oipn ,d`nehd lr oaxw ezaiigy

ycw d`neh dze`a lke` ok m` `l` rbn lr

.ycwnl qpkp e`àåä ïéãåoc dz` ixd -

.eil`näàîåè ïåãæä ìò ùðòå øéäæäå ìéàåä-

epivn dn .d`neh zbby lr oaxw inp oiaiige

z`neha d`neh oecf lr ,zxk ypre xidfdyk

(`k `xwie) xn`py ,ypre xidfd eiycwe ycwn

,ycwn zxdf` df ixd "iycwn z` e`nhi `l"

(ak my) "xdhi xy` cr lk`i `l miycwa"

"zxkpe `nh 'd ycwn z` ik" ,ycw zxdf` ixd

xy` ytpde" ,ycwn yper ixd (hi xacna)

.ycw yper ixd (f `xwie) 'ebe "minlyd gafn xya lk`zäîåøú`pipr `idda da aizkcn ,llka dnexze ,"lk`i `l miycwa" aizkc .ypre xidfdc ,d`neha dnexz lk` m` -

eli`c ,yny axrda dilzcn i`w dnexzac (a ,cr) zenaia opixn`e ,"miycwd on lk`i xg`e xdhe ynyd `ae".dxtk iziinc cr miycwùðòå."edellgi ik ea ezne" -ïçëùà àì
ïáø÷ áééçîã äúéî ïåò.(` ,g) zeixeda opixn`ck ,zxk zbby` `l` d`a z`hg oi`y -

éãéî
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íàå`pz`c ,ciqe bly ipzinl jixv jgxk lrc :dniz - epnid ddic xnv ly ipzil `zi`

,alga befnd oiik ciqay jeztd ,blya befnd oiik blyay jeztd :ipzwc ,i`w `nw

idc :xnel yie !'ek xne` `aiwr iax .l`rnyi iax ixac.`ipzck oi` :ixn` ,ipynwc epi

iaxc dizlina inp dibn ozp iax `ny e` .`nw `pz` i`w `l` ,`wec ciq hwp `l ,xnelk

.ciq mewna z`y l`rnyiïéàå- dpal zxg`

,"xnvk bly ozepd" (fnw mildz) aizkc `de

.ievna ievn epi`y ilzinl `xwc digxe`

àîéìâqxhpewa yxit - diwgye `pzikc

dcp) "cid lk" wxtac ,okzi `le .oal xzei ycgc

ith elrne xzei mipal miwgyc rnyn (` ,fi

`inec ,dil hwp zeaiyg oiprl `l` .dwical

elrnc xnel yi dcpa edine .lirlc ipd lkc

qxhpewd la` .xzei mikx mdy itl dwical

.xzei mipal mdy itl :my yxitàì`l` xidfd

:qxhpewa yxit - eiycwe ycwn z`neh lr

cr lk`i `l miycwa" aizkc - ycw zxdf`

(a ,ci) zeknc `xza wxtac :dnize ."xdhi xy`

i`d iz` yiwl yixl oiae opgei iaxl oiac rnyn

ol `wtp ycw zxdf`e ,dnexz zxdf`l `xw

"ez`neh" "ez`neh"c dey dxfbn opgei iaxl

."rbz `l ycw lka"n yiwl yixle ,ycwnn

wxta xn`c `pz `eddl qxhpewd yexit okzie

zei`x yly lra afa :(` ,dr zenai) "lxrd"

"xdhi xy`" i`ne ,xacn aezkd hlgen rxevnae

iaxk - zeknc i`xen` ipde .dxtk iziinc cr -

.dnexza dl iwene mzd dilr biltc l`rnyi

,cr my) "lxrd" wxta dl wiqn diteb opgei iaxe

deyd xac edfi` :l`rnyi iaxc dinyn (`

.dnexz df xne` ied - oxd` ly erxfaàîéà
oi` la` .dnexz inp `ni` :yexit - dnexz

ycwe ycwn la` ,dnexz `wec `ni` :yxtl

.cxeie dler oaxwa dil ibqz `l zxk `ki`c

dia aizkc meyn `l` ikd jixt `l jenqa `dc

`nh `ni` :jxtinl ivn dedc inp ikde .`herin

`la dcear xeqi` zeidl xyt`y .yniyy

`la `vie dxfra `nhpy oebk ,ycwn xeqi`

wxta xn`ck ,ezkild jxc `xepva jtde diidy

xnb dteb `idc meyn `l` .(a ,fi) onwl ipy

(a ,bt oixcdpq) "oitxypd od el`" wxta dnexzn

ivn `l mipdk z`nehne .dnexz hwp ikdl

azk `kde ,znd lr `l` exdfed `ly ,jxtinl

.dlape uxy

àì- oaxw dilr aiignc dzin oer ogky`

aiignc zxk oer ogky` `l inp ikd :dniz

`nrh `eddc :xnel yie !cxeie dler oaxw dilr

.ith dil sicr
dler
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!déì éòaéî äpîéä ääéc øîö ìL ,àúéà íàå¯ §¦¦¨¤¤¤¥¨¥¤¨¦¨¥¥
àì :øîBà ïúð éaø ,àéðúäå ;éîð éëä ïéà :éøîà̈§¦¦¨¦©¦§¨©§¨©¦¨¨¥Ÿ
:àlà ,äpîéä ääéc ãéñ ìL àáé÷ò éaø øîàL¤¨©©¦£¦¨¤¦¥¨¥¤¨¤¨
?àéä äfò úøäác ïìðîe .äpîéä ääéc øîö ìL¤¤¤¥¨¥¤¨§¨©§©¤¤©¨¦
àéä ,"àéä äðáì úøäa íà" :àø÷ øîà ,ééaà øîà£©©©¥¨©§¨¦©¤¤§¨¨¦¦

úøäa :ïðaø eðz .äðáì úøçà ïéàå äðáì¯,äweîò §¨¨§¥©¤¤§¨¨¨©¨©©¤¤£¨
äàøîk ,"øBòä ïî ÷îò äàøîe" :øîBà àeä ïëå§¥¥©§¤¨¨Ÿ¦¨§©§¥

"úàN" .ìvä ïî äweîòä änç¯àlà úàN ïéà ©¨¨£¨¦©¥§¥¥§¥¤¨
ìòå íéîøä íéøää ìk ìò" :øîBà àeä ïëå ,dBáb̈©§¥¥©¨¤¨¦¨¨¦§©

"úçtñ" ."úBàOpä úBòábä ìk¯àlà úçtñ ïéà ¨©§¨©¦¨©©©¥©©©¤¨
ïçkLà ."àð éðçôñ øîàå" :øîBà àeä ïëå ,äìéôè§¥¨§¥¥§¨©§¨¥¦¨©§§©
:àøéæ éaø øîà ?ïìðî úøäaì äìéôè ,úàOì äìéôè§¥¨©§¥§¥¨©©¤¤§¨©£©©¦¥¨
äî ,úøäaa "äðáì" äøîàðå úàOa "äðáì" äøîàð¤¤§¨§¨¨©§¥§¤¤§¨§¨¨©©¤¤©
"äðáì" óà ,äìéôè dì Lé úàOa äøeîàä "äðál"§¨¨¨£¨©§¥¥¨§¥¨©§¨¨
:àðz àúéðúîa .äìéôè dì Lé úøäaa äøeîàä̈£¨©©¤¤¥¨§¥¨§©§¦¨¨¨
:Eì øîBì ,úøäáì úàN ïéa úçtqì áeúkä ìéhä¦¦©¨©©©©¥§¥§©¤¤©§
úàN" .úøäaì äìéôè Ck ,úàOì äìéôhL íLk§¥¤§¥¨©§¥¨§¥¨©©¤¤§¥
øîà éáéa áø øîà ?"ïáì øîö" éàî ."ïáì øîök§¤¤¨¨©¤¤¨¨¨©©¥¨¨©
øîà .úìéîì Ba ïéðaënL BîBé ïa é÷ð øîö :éñà áø©©¦¤¤¨¦¤¤§©§¦§¥¨¨©
éøúì ?äîBc øácä äîì ïðaøc ìLî :àðéðç éaø©¦£¦¨¨¨§©¨©§©©¨¨¤¦§¥
Bkìnî äìòîì äæ ìL Bkìî ,éëøtéà éøúìå éëìî©§¥§¦§¥¦©§¥©§¤¤§©§¨¦©§

.äæ ìL Bëøtéàî äìòîì äæ ìL Bëøtéàå ,äæ ìL¯ ¤¤§¦©§¤¤§©§¨¥¦©§¤¤
,àlà !àeä äfî äìòîì äæå äfî äìòîì äæ éàä©¤§©§¨¦¤§¤§©§¨¦¤¤¨
ìL Bkìîe ,déLôðc déëøtéàî äìòîì äæ ìL Bkìî©§¤¤§©§¨¥¦©§¥§©§¥©§¤
àaà øa àcà áø .déLôðc déëøtéàî äìòîì äæ¤§©§¨¥¦©§¥§©§¥©©¨©©¨
.àúeìb Léøå àìéôBø ,àèô÷ìàå àkìî ïBâk :øîà£©§©§¨§©§¨§¨¦¨§¥¨¨

¯àkìî ïBâk ,àlà !àeä äfî äìòîì äæ éàä©¤§©§¨¦¤¤¨§©§¨
:øîà àáø .àúeìb Léøå àèô÷ìàå ,àìéôBøåïBâk §¦¨§©§¨§¨§¥¨¨¨¨£©§

éä :àáøì àtt áø déì øîà .øñé÷å àkìî øBáL̈©§¨§¥¨£©¥©©¨§¨¨¥
éãò eäéépéî!déì ìéëà à÷ àéLøeça :déì øîà ?ó ¦©§£¦£©¥§§©¨¨¨¥¥

ìëàúå" :áéúëc ,àîìòa éâñ ïàîc àòáéè éæç ÷Bt£¥¦§¨§©¨¥§¨§¨¦§¦§¥ª
éîBø Bæ :ïðçBé éaø øîà ,"dp÷cúå dpLeãúe àòøà ìk̈©§¨§¦©§©§¦©¨©©¦¨¨¦
:øîà àðéáø .Blek íìBòä ìëa àöé dòáéhL ,úáéiç©¤¤¤¦§¨¨¨§¨¨¨¨¦¨£©
.dé÷çLå àðzéëc àðéãñ ,dé÷çLå øîòc àîéìb ïBâk§§¦¨©£©§©£¥§¦¨§¦¨¨§©£¥
Lc÷î úàîeèa àlà øaãî áeúkä ïéàL ïépî :ïðaø eðz .'åëå "älçza äòéãé da LiL úà"¤¤¥¨§¦¨©§¦¨¨©¨©¦©¦¤¥©¨§©¥¤¨§§©¦§¨
øéäæäLk äî ,äàîehä ìò ïaø÷ áéiçå äàîehä ìò Lðòå øéäæäå ìéàBä :àeä ïéãå ?åéLã÷å§¨¨¨§¦¦§¦§¦§¨©©©§¨§¦¥¨§¨©©§¨©§¤¦§¦

äàîehä ìò Lðòå¯áéiçLk óà ,åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò àlà Lðòå øéäæä àì §¨©©©§¨Ÿ¦§¦§¨©¤¨©§©¦§¨§¨¨¨©§¤¦¥
äàîehä ìò ïaø÷¯.åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò àlà áéiç àì¯øéäæäL ,äîeøz :àîéàå ¨§¨©©§¨Ÿ¦¥¤¨©§©¦§¨§¨¨¨§¥¨§¨¤¦§¦

!Lðòå¯.ïaø÷ äéìò áéiçc äúéî ïBò ïçkLà àì¯ìáà ,òeá÷ ïaø÷ éléî éðä :àîéà §¨©¨©§§©£¦¨§©¨¨¤¨¨§¨¥¨¨¥¦¥¨§¨¨©£¨
äìåò
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zereay(ipy meil)

àúéà íàåze`xnd sexiv xcqy `aiwr iax dpy ok` m`e - §¦¦¨
df xcq itle ,dvia mexwe lkidd ciq ,z`y ,zxda `ed mikeztd

,dfl df mitxhvn mddéì éòaéî 'äpîéä ääéc øîö ìL'jixv did - ¤¤¤¥¤¥¤¨¦¨¥¥
,zxda ly jeztdn ddk [z`y epiidc] xnv ly jeztdy zepyl
ixdy ,zxda ly jeztdn ddk lkidd ciq ly jeztdy `le
:`xnbd daiyn .ipyd d`xnd `ed z`y ze`xnd sexiv xcqa

énð éëä ïéà ,éøîàdfr zxda ly' `aiwr iax xn` jk ok` - ¨§¦¦¨¦©¦
.'dpnid ddic xnv lye blykàéðúäå,`ziixaa epipy oke -éaø §¨©§¨©¦

'äpîéä ääéc ãéñ ìL' àáé÷ò éaø øîàL àì ,øîBà ïúðoiekzde ¨¨¥Ÿ¤¨©©¦£¦¨¤¦¥¤¥¤¨
,zxda xg`y d`xnd `ed lkidd ciqyàlà`aiwr iax zpeek ¤¨

xnel dzidäéc øîö ìL','äpîéä äddic ciq ly' xn`y dne ¤¤¤¥¤¥¤¨
l`rnyi iaxy iptn `ed 'dpnid(my dpyna)ciqe zxda lr xaic

.lkidd
xnv ,zxda] ze`xnd zrax` ly zexewnd z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .[dvia mexwe lkidd ciq ,oalïìðîeepl oipn - §¨¨
äfò úøäácxzeia dxidae dpal -àø÷ øîà ,éiaà øîà .àéä`xwie) §©¤¤©¨¦¨©©©¥¨©§¨

(c bi,'àéä äðáì úøäa íàå'`weecy '`id' zaizn wiecneàéä §¦©¤¤§¨¨¦¦
[zxda-]äðáì úøçà ïéàå ,äðáì.dzenk §¨¨§¥©¤¤§¨¨

dxeza xn`p(a bi `xwie)zgRq F` z`U FxUA xFra didi iM mc`'¨¨¦¦§¤§§¨§¥©©©
ji` zx`an `ziixad .'zrxv rbpl FxUA xFra dide zxda F`©¤¤§¨¨§§¨§¤©¨¨©

:jk mi`xwp md recne ,weqta miaezkd ze`xnd mi`xp,ïðaø eðz̈©¨¨
'úøäa'k zi`xpe xzeia xidad d`xnd `id,äweîòlky iptn ©¤¤£¨

.ddkdn xzei wenr d`xp ,ddk d`xn cil `vnpd oal d`xnïëå§¥
øîBà àeä(dk bi `xwie)zxdAA oal xrU KRdp dPde'ò äàøîe÷Bî ¥§¦¥¤§©¥¨¨¨©©¤¤©§¤¨¨
,'øBòä ïîepiidcä änç äàøîkzi`xpìvä ïî äweîò.ddk `edy ¦¨§©§¥©¨©£¨¦©¥

,dBáb àlà úàN ïéà ,'úàN'xzei deab d`xp ddk d`xny epiidc §¥¥§¥¤¨¨©
.daebe ze`ypzd oeyln 'z`y' `xwp okle ,xida d`xnnàeä ïëå§¥

øîBà(ci a ediryi)e','úBàOpä úBòábä ìk ìòå íéîøä íéøää ìk ìò ¥©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨©¦¨
.daeb oeyl `ede zerab lr jled ze`ypzd oeyly x`eane

äìéôè àlà úçtñ ïéà ,'úçtñ'ly my dpi` 'zgtq' daizd - ©©©¥©©©¤¨§¥¨
d`xnd l` xagzne sqepd d`xn yiy zcnln `id `l` ,d`xn

.ezclez `ede ,weqta xkfedyøîBà àeä ïëå(el a '` l`eny)øîàå' §¥¥§¨©
àð éðçôñly my epi` zegtzqd oeyly ixd ,'zFPdMd zg` l` §¨¥¦¨¤©©©§ª

.xg` xacl zexagzde dtqed oeyl `l` ,d`xn
:`xnbd zxxanäìéôè ïçkLàlthpd d`xn epivn -úàOì`ede ©§§¨§¥¨©§¥

zaizy rnyne ,'zxda e` zgtq e` z`y' xn`p ixdy ,ezclez
mle` ,eiptl xkfedy d`xnl lthpd d`xnl dzpeek 'zgtq'

ïìðî ,úøäaì äìéôèdpynd zcnel okidne ,zniiwy epl oipn - §¥¨©©¤¤§¨¨
mirbpa(`"n `"t):`xnbd daiyn .zxdal dclez yiyéaø øîà̈©©¦

úàOa 'äðáì' äøîàð ,àøéæ'xFrA dpal z`U dPde'](i bi `xwie),[ ¥¨¤¤§¨§¨¨©§¥§¦¥§¥§¨¨¨
úøäaa 'äðáì' äøîàðå'`id dpal zxdA m`e'](c my `xwie),[ §¤¤§¨§¨¨©©¤¤§¦©¤¤§¨¨¦

,miyxece'äðáì' óà ,äìéôè dì Lé úàOa äøeîàä 'äðál' äî©§¨¨¨£¨©§¥¤¨§¥¨©§¨¨
äìéôè dì Lé úøäaa äøeîàä. ¨£¨©©¤¤¤¨§¥¨

:zxdal dlith yiy sqep xewn d`ian `xnbdàðz àúéðúîa- §©§¦¨¨¨
,`ziixaa `pzd dpy'úçtñ'ì áeúkä ìéhä'zgtq' zaiz z` - ¦¦©¨§©©©

L íLk ,Eì øîBì ,'úøäá'ì 'úàN' ïéayiCk úàOì äìéôhyi ¥§¥§©¤¤©§§¥¤§¥¨©§¥¨
.úøäaì äìéôè§¥¨©©¤¤

dpyna epipy(`"n `"t mirbp):.ïáì øîök úàN§¥§¤¤¨¨
:`xnbd zxxan.ïáì øîö éàî:`xnbd zx`anøîà éáéa áø øîà ©¤¤¨¨¨©©¥¨¨©

é÷ð øîö ,éqà áøyak lyBîBé ïazkgel m`dy ,ecleed meia - ©©¦¤¤¨¦¤
,jlklzd `l oiicre iwp `ede xnvd z`úìénì Ba ïéðaëîL- ¤§©§¦©¦©

epnn eyrie jlklzi `ly ick xer ly cbaa ezeqkl mibdepy
.'zlin' mi`xwpd jx xnv icba cizra

zhiyl ze`xnd sexiv xcq z` x`al lyn d`ian `xnbd
:minkgïðaøc ìLî ,àðéðç éaø øîàsexiv xcq lr lyn - ¨©©¦£¦¨¨¨§©¨¨

,minkg zhiyl ze`xndéøúìå ékìî éøúì ,äîBc øácä äîì§¨©¨¨¤¦§¥©§¥§¦§¥
éëøtéàdzegt dbxca mdy] milyen ipyle mikln ipyl - ¦©§¥

,[miklndnìL Bkìîlyenäædbxca `edìL Bkìnî äìòîì ©§¤¤§©§¨¦©§¤

lyenäæ ìL Bëøtéàå ,äæcg`d jlnd zgz `vnpd lyende - ¤§¦©§¤¤
dbxca `edäæ ìL Bëøtéàî äìòîìzgz `vnpd lyendn - §©§¨¥¦©§¤¤

zeclezde ,miklnl elynp zea`d ,epiidc .ipyd jlnd
zea`d cg`y `ed ze`xnd sexiv xcqe ,[milyen-] miqekxti`l
lrn z`vnp oey`xd a`d ly dclezde ,ipyd a`d lrn `vnp

.ipyd a`d ly dclezd
:`xnbd dywnéàä,[df lyn] -'äfî äìòîì äæå äfî äìòîì äæ' ©¤§©§¨¦¤§¤§©§¨¦¤

,àeä`ed ze`xnd sexiv xcqy `aiwr iax zrc ef `ld ,xnelk
,z`y ,zxda] zeclez izy mdixg`e zea` ipy ,'dfn dlrnl df'
`ed sexivd xcqy mixaeq minkg eli`e ,[dvia mexwe lkidd ciq
.[dvia mexwe z`y ,lkidd ciqe zxda] ezcleze a` ,ezcleze a`

:`xnbd zvxznàlà,lynd `ed jkäìòîì äæ ìL Bkìî ¤¨©§¤¤§©§¨
déLôðc déëøtéàîdlrnl dbxca `ed cg`d lyend ly jlnd - ¥¦©§¥§©§¥

,eizgzy lyendndéLôðc déëøtéàî äìòîì äæ ìL Bkìîe- ©§¤¤§©§¨¥¦©§¥§©§¥
.eizgzy lyendn dlrnl dbxca `ed ipyd lyend ly jlnde
jlnd `le ,eizgzy lyend eil` sxhvn ,jxca jled jlndyke
mr sxhvn a` lky `ed ze`xnd sexiv xcq ,epiidc .xg`d

mirbpa dpyna x`eank ,ezclez(`"n `"t)a` mr a` `le ,
.dclez mr dcleze

ze`xnd sexiv xcq z` x`al mitqep milyn d`ian `xnbd
:minkg zhiyl,øîà àaà øa àãà áøzhiyl ze`xnd sexiv xcq ©£¨©©¨¨©

`ed minkgàèô÷ìàå àkìî ïBâk,xye jln -àìéôeø`av xy - §©§¨§©§©§¨¦¨
àúeìb Léøå,dxxy ly zebxc rax` ,epiidc .dlebd y`xe - §¥¨¨

xzei `litexe ,`litexn xzei `htwl` ,`htwl`n xzei `kln
itl mikled md ,jxca mikled mzrax` xy`ke ,`zelb yixn
ef zebxc rax`l mpaela elynp ze`xnd zrax`e .mzxxy zbxc

.df xcq itl dfl df mitxhvne ,efn zegt
:`xnbd dywnéàä,[df lyn] -,àeä 'äfî äìòîì äæ'`ld ,xnelk ©¤§©§¨¦¤

'dfn dlrnl df' `ed ze`xnd sexiv xcqy `aiwr iax zrc ef
minkg eli`e ,zeclez izy mdixg`e zea` ipy ,oaeld zlrn itl
,ezcleze a` `l` ,oaeld zlrn itl epi` sexivd xcqy mixaeq

:`xnbd zvxzn .ezcleze a`àlà,lynd `ed jkàkìî ïBâk ¤¨§©§¨
àìéôeøå,`av xye jln -àúeìb Léøå àèô÷ìàåy`xe xy - §¦¨§©§©§¨§¥¨¨

jlndyk ok it lr s`e ,dxxyd zbxc itl epi` df xcqy .dlebd
zg` dxxy zbxca `edy xyd epi` eil` delpy in jxca jled
,jlndn zegt zebxc izya `edy `avd xy `l` ,jlndn zegt
zegt zg` dbxca `edy `avd xy epi` xyd l` delpy ine
oke .xydn zegt zebxc izya `edy dlebd y`x `l` ,xydn

i` ze`xnd sexiv xcqa` ,ezcleze a` `l` ,oaeld zlrn itl ep
.dia`n zebxc izya dzegt dclezdy ,ezcleze

:ze`xnd sexiva minkg zhiyl sqep lynøBáL ïBâk ,øîà àáø̈¨¨©§§
àkìîqxt jln -øñé÷åyi mdn cg` lkle ,inex jlne - ©§¨§¥¨

md zea`d oke .epnn dzegt dbxca `edy [lyen-] qekxti`
dclez yi mdn cg` lkle ,zevx` izy ly mikln ipyk

.enr ztxhvndeäéépéî éä ,àáøì àtt áø déì øîàipyn in - ¨©¥©¨¨§¨¨¥¦©§
zxkfdy miklndéãò,ó.inex jln e` qxt jlndéì øîà,`ax ¨¦¨©¥

déì ìéëà à÷ àiLøeça,lke` `ed zexria [`tt ax] df mc` - §§©¨¨¨¥¥
l`ey `ed okle ,mc` ipa oia zaxern ezrc oi`e ccea `ed xnelk
.qxtn dticr inexy rcei epi`e ,inex e` qxt ,dticr zekln efi`

éæç ÷Btd`xe `v -àîìòa éâñ ïàîc àòáéèefi` ly drniy - £¦¦§¨§©¨¥§¨§¨
,inex ly drniy i`ce ,mlera xzei daexn ux`áéúëcoexzta ¦§¦

j`lnd el xzty l`ipc ly enelg(bk f l`ipc)`ziriax `zeig'¥§¨§¦¨§¨
`zekln lM on `pWz iC `rx`a `edY d`riax Eklnìk ìëàúå ©§§¦¨¨¤¡¥§©§¨¦¦§¥¦¨©§§¨¨§¥ª¨

,'dp÷cúå dpLeãúe àòøàdidz `id ziriaxd digd ,xnelk ©§¨§¦©§©§¦©
aixgze ,zeieklnd lkn dpeyn didze ,ux`a ziriaxd zeklnd

e .wc wc dze` wgyze dze` yecze ux`d lk z`ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
,df weqt lrBæzeklnúáéiç éîBø,dryxd -dòáéèLdrniyy - ¦©¤¤¤¦§¨

.Blek íìBòä ìëa àöé̈¨§¨¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמנד זיג



xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zereay(iyily meil)

oaxwaéúéð ,ãøBéå äìBòoi` cifnay oer lr xary s` oaxw `iai ± ¤§¥¥¥
,zxk aeig eaäåäc éãéîcxeie dler oaxw aeig yiy myk ± ¦¦©£¨

ìB÷ úòéîMàzecrd zreay lr ±íéúôN éehéaàåzreay lre ± ©§¦©§©¦§¨©¦
epi` ,cifna ezreay lr xar e` cifna xwyl rayp m`y ,iehia
aiig bbeya ok it lr s`e ,zxk `le miny icia dzin `l aiig

:`xnbd daiyn .cxeie dler oaxwàø÷ øîàdler oaxw aeiga ¨©§¨
cxeie(b d `xwie)`nhi xW` Fz`nh lkl mc` z`nhA rBi ik F`'¦¦©§ª§©¨¨§Ÿª§¨£¤¦§¨

,'dadaizdy miyxece'da'd`aéèeòîìlk`y `nh hrnl ± ¨¨§©¥
äîeøz.cxeie dler oaxw aiig epi`y ,bbeya §¨

:`xnbd zl`eyàîéà`ed cxeie dler oaxw aeigy xn`z `ny ± ¥¨
daizde ,bbeya dnexz lke`d `nh odk lr'da'd`aéèeòîì ¨§©¥

z`nehLc÷îmeyn ,cxeie dler oaxw aiigzi `ly ,eiycwecoeik ¦§¨§
zxk aiig cifnay dxeng `id ef dxiarcdéì ébñ àìel ic `l ± Ÿ©¦¥

bbeya xarykãøBéå äìBò ïaø÷axtkzdl ickéúééîc ãòcr ± §¨§¨¤§¥©§©§¥
`iaiy,òeá÷ ïaø÷`iadl mikixv eidi xiyr oiae ipr oiay xnelk ¨§¨¨©

.lef oaxw `iadl lkeiy iprl `lew didz `le ,oaxw eze` z`
:`xnbd daiynéaøc déìò àáø éø÷iax lr `ax `xw ±íéî äìBc' ¨¥¨¨£¥§©¦¤©¦
'íéweîò úBøBaî,d`nehd `id dn x`al xewn `vn iaxy iptn ¦£¦

,cxeie dler oaxw miaiig dilry,øîBà éaø ,àéðúciabl xn`p §©§¨©¦¥
cxeie dler oaxw(a d `xwie)F` `nh xaC lkA rBY xW` Wtp F`'¤¤£¤¦©§¨¨¨¨¥

,zeywdl yie ,'d`nh dndA zlapA F` d`nh dIg zlapaàø÷à §¦§©©¨§¥¨§¦§©§¥¨§¥¨¤§¨
,äøîàð änì 'äîäa' ,'äiç' éðàaezkl dxezd dzid dleki ,xnelk £¦©¨§¥¨¨¨¤¤§¨

dnda zlapa e`' mb dazk recne ,'d`nh dig zlapa' wx
,`ziixad daiyn .dig llka dnda `ld ,'d`nhïàk øîàð- ¤¡©¨

cxeie dler oaxwaïläì øîàðå ,'äàîè äîäa'lke`d `nh iabl §¥¨§¥¨§¤¡©§©¨
cifna miycw'äàîè äîäa'z`nhA `nh lkA rBz iM Wtpe'] §¥¨§¥¨§¤¤¦¦©§¨¨¥§ª§©

'd`nh dndaA F` mc`(`k f my),dey dxifba micnele ,[ïläl äî ¨¨¦§¥¨§¥¨©§©¨
lr xaecnLãB÷ úàîeè,miycw lk`y `nh -ïàk óàlr xaecn §©¤©¨

.LãB÷ úàîeè§©¤
:`xnbd zl`eyïçkLàlr `a cxeie dler oaxwy cenil epivn - ©§§¨

LãB÷ úàîeèmle` ,miycw lk`y `nh -ïìðî Lc÷î úàîeè- §©¤§©¦§¨§¨¨
.ycwnl qpkpy `nh lr s` xaecny epl oipn:`xnbd daiyn

àø÷ øîàzclei iabl(c ai `xwie),Lc÷nä ìàå òbú àì Lã÷ ìëa' ¨©§¨§¨Ÿ¤Ÿ¦¨§¤©¦§¨
àáú àì,'Dxdh ini z`ln crL÷zéàdf weqta ywed -Lc÷î Ÿ¨Ÿ©§Ÿ§¥¨¢¨¦§©¦§¨
,LãB÷ì`nha cxeie dler oaxw yiy myky miyxtn ep` okle §¤

qpkpy `nha cxeie dler oaxw yi jk ,bbeya miycw lk`y
.bbeya ycwnl
:`xnbd dywnéëä éàlr xacn 'rbz `l ycew lka' weqtdy ¦¨¦

lke`d `nh ,cxeie dler oaxw aiigy bbeya miycw lke`d `nh
äîeøzbbeyaénð,cxeie dler oaxwa aiigzi `ed mb -øî øîàc §¨©¦§¨©©

dxeza xn`p ,`ziixaa epipy ixdy -(my),'òbú àì Lã÷ ìëa'§¨Ÿ¤Ÿ¦¨
'lka' zaizn miyxeceäîeøzä úà úBaøìlkle zcleil dxeq`y §©¤©§¨

:`xnbd zvxzn .mei leahàðîçø èòéî àädxezd dhrin ixd - ¨¦¥©£¨¨
dazke,'da'bbeya d`neha dnexz lke`dy mihrnn ef daizne ¨

.cxeie dler oaxw aiig epi`
:`xnbd zl`eyàîéàdaizdy xn`z `ny -'da'd`aéèeòîì ¥¨¨§©¥

z`neh,Lc÷îaiigzi `l bbeya d`neha ycwnl qpkpdy epiidc ¦§¨
bbeya d`neha dnexz e` miycw lke`d wxe ,cxeie dler oaxw

:`xnbd daiyn .cxeie dler oaxw aiigziàøazñîz`nehy ¦§©§¨
ïðéèòîî àì Lc÷î,mihrnn ep` oi` -ïkL`idyk ycwn z`neh ¦§¨Ÿ§©£¦©¤¥

`id ,cifnaaaeigdúBîk úøkep` `l` ,ycew z`neh enk - §¨¥§¨
.cifna ziyrpyk zxk aeig da oi`y dnexz zlik` mihrnn

:`xnbd dgec,äaøcàzlik`ïðéèòîî àì äîeøzep` oi` - ©§©¨§¨Ÿ§©£¦©
,mihrnnïkLici lr `ed daeigdúBîk äìéëàz`neh enk - ¤¥£¦¨§¨

ycwn z`neh hrnpe ,miycw zlik` ici lr `ed daeigy ycew
.ycwnl dqipk ici lr `l` dlik` ici lr epi` daeigy

lr `ed cxeie dler oaxw aeigy xg` xewn d`ian `xnbd
:ycwn z`neh,àáø øîà àlàaeig dxeza xn`p minrt yly ¤¨¨©¨¨

mkrxf lMn axwi xW` Wi` lM' .` ,d`neha minly lke`l zxk¨¦£¤¦§©¦¨©§£¤
dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl l`xUi ipa EWiCwi xW` miWcTd l ¤̀©¢¨¦£¤©§¦§¥¦§¨¥©§ª§¨¨¨§¦§§¨

'`idd WtPd(b ak `xwie)gaGn xUA lk`Y xW` WtPde' .a . ©¤¤©¦§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©
'diOrn `idd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl xW` minlXdmy) ©§¨¦£¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

(k fF` d`nh dndaA F` mc` z`nhA `nh lkA rBz iM Wtpe' .b .§¤¤¦¦©§¨¨¥§ª§©¨¨¦§¥¨§¥¨
pe 'dl xW` minlXd gaf xUAn lk`e `nh uwW lkAdzxk §¨¤¤¨¥§¨©¦§©¤©©§¨¦£¤©§¦§§¨

'diOrn `idd WtPd(`k f my),xxal yie .ìLíéîìLa úBúéøk L ©¤¤©¦¥©¤¨¨Ÿ§¥¦§¨¦
änìmrty ,`ed dfa xe`iade .eazkpúçàzxk xn`pe ììëìmrt ¨¨©©¦§¨
úçàzxk xn`p,èøôì'miycw' xn`p oey`xd weqta ,xnelk ©©¦§¨

weqtae ,miycwd ibeq lk millkp 'miycw' mya ixdy ,llk dfy
zecn dxyr ylyn zg`e ,hxt dfy 'minly' xn`p ipyd
llkd on `vie llka didy xac lk' `id oda zyxcp dxezdy
,'`vi elek llkd lr cnll `l` ,`vi envr lr cnll `l ,cnll
dxe`kl minly lr zxk aeig hxtnd ipyd weqtdy epiidc
mdilr zxkd aeigy 'miycw'a milelk minly ixdy ,xzein
,ipyd weqtd z` dxezd dazk recne ,oey`xd weqta xak xn`p
myky ,ipyd weqtl eyiwdle oey`xd weqtd lr cnll `a `l`
weqtd mb jk ,gafn iycw mdy minly lr xacn ipyd weqtdy
iycw e`vi ,gafn iycw lr wx xacn 'miycw' ea xn`py oey`xd

.d`neh meyn mdilr miaiig oi`y ziad wcaúçàåmrtde - §©©
d`a ,d`neha minly lke`l zxk aeig xn`py ziyilyd

íúñ äøBza äáeúkä äàîeèìdaezkd d`nehd lr cnll - §§¨©§¨©¨§¨
d`neh efi`a yxit `le mzq aezkdy ,cxeie dler oaxw aeiga

,xaecnøîBà éåä ,àéä äî òãBé éðéàåefLãB÷ úàîeèlk`y `nh - §¥¦¥©¨¦£¥¥§©¤
did cifna lke` did m`y ,bbeya miycw,zxk aiigïéðò Bðéà íàå§¦¥¦§¨

jxvp epi` weqtdy oeike -éaøcî déì à÷ôðc ,LãB÷ úàîeèì- §§©¤§¨§¨¥¦§©¦
cxeie dler oaxwy iax yxcy dey dxifbdn epcnl xak ixdy

,miycw lk`y `nha `edLc÷î úàîeèì ïéðò eäðz`nhl - §¥¦§¨§§©¦§¨
,zxk aiig did cifna qpkp did m`y ,bbeya ycwnl qpkpy

.cxeie dler oaxw aiig bbeya qpkpyke
:`xnbd dgecéàäålke`a exn`py zezixkd zylyn df cenil - §©

ixd ,d`neha miycweäáà éaøãëì déì éòaéîly epicl jxvp - ¦¨¥¥§¦§©¦£¨
,eda` iaxìL ,eäáà éaø øîàcänì íéîìLa úBúéøk L.eazkp §¨©©¦£¨¨Ÿ§¥¦§¨¦¨¨

mrty ,dfa xe`iadeúçàzxk xn`pe ,ììëìmrtúçàzxk xn`p ©©¦§¨©©
,èøôìgafn iycwa wx zxk aeig yiy micnely lirl x`eanke ¦§¨

`vie llka didy xac lk' dcind ici lr ziad wca iycwa `le
llkd lr cnll `l` ,`vi envr lr cnll `l ,cnll llkd on

,'`vi elekúçàåd`a ziyilyd mrtde -ïéìëàð ïðéàL íéøáãì §©©¦§¨¦¤¥¨¤¡¨¦
miie`x mpi`y miycw d`neha lk`y in z` zxk aiigl -
aeigny x`eane .zxehwe dpeale dkxrnd ivr oebk ,dlik`l
z`neha `ed cxeie dler oaxwy micnel oi` iyilyd zxkd

.ycwn
:zeywdl `xnbd dtiqenås`øîàc ïBòîL éaøìyïðéàL íéøác §§©¦¦§§¨©§¨¦¤¥¨

äàîeè íeMî úøk ïäéìò ïéáéiç ïéà ïéìëàðmze` elk` m` - ¤¡¨¦¥©¨¦£¥¤¨¥¦§¨
zxkd aeign cenll oi` oiicr ,d`neha,ycwn z`neh iyilyd

`a `edy oeikééBúéàìzeaxl -úBiîéðtä úBàhçzeperhd - §¦¥©¨©§¦¦
mei ly xirye xt oebk ,adfd gafn lre zkextd lr mipta d`fd
oze` lke`d mby ,xac mlrd xte giyn odk xte mixetikd
mby cgein ieaix jixv oerny iax zhiyle .zxk aiig d`neha
aeiga llkp df oi`e ,zxk aiig d`neha zeiniptd ze`hg lke`d

,d`neha miycw lke` lk lr yiy zxkdàðéîà Czòc à÷ìñc- §¨§¨©§¨¨¦¨
,xnel jzrca dler didyìk ,ïBòîL éaø øîàå ìéàBäoaxwBðéàL ¦§¨©©¦¦§¨¤¥

,íéîìLk ïBöéçä çaæî ìò áø÷,iniptd gafn lr `l`ïéáéiç ïéà ¨¥©¦§¥©©¦¦§¨¦¥©¨¦
ìebét íeMî åéìò,xn`p ok m` ,minlya xn`p lebit oicy iptn ¨¨¦¦

yàì énð äàîeè íeMîoi` [zeiniptd ze`hg] el` zepaxw lry - ¦§¨©¦Ÿ
,d`neha olke`l zxk aeig mbáéiçéîc ïì òîLî à÷mby - ¨©§©¨§¦©©

zhiyl mby `vnpe .zxk aiig d`neha zeiniptd ze`hg lke`d
miycw lke`a azkpy iyilyd zxkd aeigny x`ean oerny iax
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המשך בעמנד מה

oifge` mipy` cenr f sc ± iying wxt`nw `aa
ìå÷ úòéîùà äåäã éãéîdler oaxwa inp edpzi`c ,iehia zreaye zecrd zreay -

.zxk `le dzin `l ,opecf lr yper oi`e cxeieäá àø÷ øîà`nhi xy` ez`neh lkl" -

.aizk cxeie dlerc `pipra ,"daàîéàå,ycwn ihernl "da"e ,`id dnexza `aeig -

ibqz `l - zxk epecfe li`ede.dey iprle xiyrl ,reaw `l` cxeie dlera diläéìò
éáøã.xity dl sili `edc meyn -éðà àø÷à
äéçe`" (d `xwie) aizk cxeie dler oaxwa -

,"d`nh dnda zlapa e` d`nh dig zlapa

"d`nh dig zlapa" `xew iziid m` ice

aezkle xefgl jixv did `le ,oey`x azkpy

my) xn`py ,dig llka dnda ixdy ,dnda

lk" dil jinqe "elk`z xy` digd z`f" (`i

."dqxt zqxtn dndaïìäì øîàðålke`a -

ik ytp" :"oxd` z` ev"a sebd z`neha miycw

dndaa e` mc` z`neha `nh lka rbz

."minlyd gaf xyan lk`e d`nhàîéà
éàáøúà éîð äîåøúywzi` inp edi`c -

"lka" opiyxce "ycw lka" aizkc ,ycewl

zclei oebk ,mei leahl dxeq`y dnexz zeaxl

oi`y jex` mei zleah `idy ,dly xdeh inia

d`iany dini z`ln cr yny axrd dl

.dzxtk xgnlïðéèòîî àì ùã÷îoicn -

.ycew zlik`k zxka ez`ia oky ,ycewïëù
äìéëà.`ed dlik` ici lr eaeige -ùìù

íéîìùá úåúéøëzg` .d`neha olke`a -

lkn axwi xy` yi` lk" :"mipdkd l` xen`"a

migafa opixn`e ,'ebe "miycwd l` mkrxf

,`ed dlik` "axwi" `dc (a ,dn) iriax wxta

.ilka ycwedy ,daxwdl ie`xa - "axwi" edne

:"oxd` z` ev"a mizyelk`z xy` ytpde"

ik ytpde" dil jinqe ,"minlyd gaf xyan

."dzxkpe" aizk ediiexzae ,"`nh lka rbz

ììëì úçàz` llky "miycwd l`"c `idd -

zyxcp ef dcne .hxtl mizyd on zg`e ,lkd

llka didy xac :xtqd zlgza mipdk zxeza

xy` ytpde" ?cvik ,'ek cnll llkd on `vie

minly `lde ,'ebe "minlyd gaf xyan lk`z

e`vi dnle ,eid miycwd lk llka?yiwdl

s` - gafn iycw oicgein minly dn :mdil`

oi`y ziad wca iycw e`vi ,gafn iycw lk

dnl :xn`z m`e .d`neh meyn odilr oiaiig

dn `l` llka oi`e hxte llka mipecip oi`

`l `pixg` icin ,oi` minly ;hxtay?meyn

yxetn jke .mipipr ipya dfn df oiwgexnc

(a ,dp) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta zegpna

ef dcna oecip llkd on wgexn hxtc `kidc

ef oia dn :xn`z m`e .'eke llkd lr cnll

hxtd oirk oc dz`y llke hxte llk zcnl?

lr siqedl d`a hxtd oirk zcny ,yi daxd

hxtdoiaezk oi`y mixg` mixac oexg` llka

.eilr siqedl `le hxtd lr zelbl d`a efe ,ea

zcna oi`a opi`y ef dcna oicinl miax mixace

wlgl mixne` ep`y dxrada oebk ,hxtd oirk

llka dxrad :d`a `id ef dcnae ,dz`vi

ipta dxrad lr aiigy myky ,llkd lk lr zelble dil` yiwdl ?d`vi dnle ,dzid

.envr ipta llkay dk`ln a` lk lr aiig jk dnvräøåúá äáåúëä äàîåèì úçàå
'åë íúñdaezkd d`nehd lr zelbl dazkp ,dxizi `idy el`d zezixkd on zg`e -

dpted ,oaxw dxez ezaiig d`neh efi` lr yxit `le aezkd dnzqe cxeie dler lv`

.ycw z`neh `edy ,`a `ed df zxk lr xtkly jcnll zxk('åë ïéðò åðéà íà)
ïéìëàð ïðéàù íéøáãì.aiig d`neha olk` m` ,zxhwe dpeale dkxrn ly mivr oebk -

'åë øîàã ïåòîù éáøìå.(a ,dn) "i`ny zia" wxta migaf zkqna -'åë ïåòîù éáø øîàå ìéàåämlrd xte giyn odk xte mixetkd mei ly xirye xt oebk ,zeiniptd ze`hg -

.adfd gafn lre zkextd lr mipta diifd oiperhy ,xacíéîìùë.zeiniptd ze`hga zbdep dpi`y dpin oerny iax sili aizk minlya lebitc meyn -úåàîåè ùìùjpda -

."eilr ez`nehe" `cg lka aizk zezixk ylyàëä áéúë.cxeie dlera -
áéúëå
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äìåòdedc icin ,iziipc jxtinl dil ded inp reaw oaxw :xn`z m`e - iziip cxeie

`ed my` mzdc :xnel yie !reaw oaxw iziine zxk da zilc dtexg dgty`

.z`hg `le iziincùé÷îwxta xn`ck ,`xw ixii` ycewc dlik`ae - ycewl ycwn

.(a ,ci) zeknc `xzaàîéàåoizrnyc `ibeq itl rnyn - ycew lka aizkc dnexz s`

:dnize .ycewa oia dnexza oia ixii` `xw i`dc

ixiin `lc zgken (a ,ci) zeknc `ibeqc

`cixb ycewa dil iwen yiwl yixc ,ediiexza

`ibeqc :xnel yie !`cixb dnexza opgei iaxe

lka" :mzd `ipzc ,mipdk zxezc `ziixak `kdc

xnel cenlz - xyrna s` leki ,"rbz `l ycw

ea yiy xac ycwn dn ,"`az `l ycwnd l`e"

dn i` .xyrn `vi ,'ek lk s` dnyp zlihp

ycew s` zxk yepr d`neha ea qpkpd ycwn

- dnexz dzvi ,zxk yepr d`neha elke`d

.dnexzd z` zeaxl "ycw lka" xnel cenlz

oicd `ede .ediiexza `xw iwen `icda `nl`

`gipd :zeknc `ibeq itl jxtinl ivn dedc

dnexza dl iwenc opgei iaxl `l` ,yiwl yixl

.xninl `ki` i`n

úçàm`e :qxhpewa yxit - hxtl zg`e llkl

dn `l` llka oi`e hxte llk ,xn`z

dil dedc ,wc `l dihdix ab`e !hxtay

hxt :zeywdllr siqen llk dyrpe `ed llke

yxity dne ."xen`"a llke "ev"a hxtdc ,hxtd

hxte llk zcnk dpi` oiwgexnd hxte llk zcnc

oixcdpq) "oicd xnbp" wxtac ,d`xp oi` - llke

hxte llk zcnk ied hrine daixc giken (` ,en

(a ,c) lirl yxit diteb qxhpewae .oiwgexnd

m`e .llke hxte llk zcnl dey hrine daixc

dfn df oiwgexnd hxte llk zcnc oeik :xn`z

ol ded `l ok m` ,llke hxte llk zcnl dey

dil ded `l` ,cal ziad wca iycw ihernl

,oixizn odl yiy oicgein minly dn :xninl

zxk jixvpe ,lebit iab onwl oerny iax yixcck

ol `pne ,oixizn odl oi`y mixacl iyily

e` mzq dxeza daezkd d`nehl dnwe`l

oi`y mixaclc :xnel yie ?oilk`p opi`y mixacl

"i`ny zia" wxtac ,jixhv` `l oixizn mdl

."miyicwn md xy`"n edl iaxn (` ,cn migaf)

"miycwd l`e"n edl eaxnc mzd iqxbc mixtqle

`kd dil opinwen diteb `xw i`dc ,okzi `l

.llklåäðúla` - ycwn z`nehl oipr

.`kil dnexza zxkc ,xninl `kil dnexzl

,dyw - "ez`neh"n ol `wtpc jenqa edine

iab aizkc meyn ,`niz ike .dnexza dnwepc

`ticr edine !dlik` iab aizk inp ikd - zxk

.jixt dpinúçàå- oilk`p opi`y mixacl

,"lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade"n dxdf`e

mivr zeaxl (a ,en) migafc iriax wxta opiyxcc

dedc icin ,dxdf` ira `l zxk ,inp i` .dpeale

.dline gqt`

àéúàiabc ab lr s`e - ez`neh ez`neh

zyxta d`neh aizk inp dnexz

`lc ,yiwl yixle :xn`z m`e .izixg` dyxcl iz` `ny - "mipdkd l` xen`"

`iz`c :xnel yie ?dilpn ,(a ,ci) zeknc `xza wxta xn`ck d`nehc dey dxfb xnb

gkenck llk dnexza dil iwen `lc ,"rbz `l ycw lka"n lirlc `ywidn dil

rlc `ziixaa "xidfde ypre li`ed"c a` oipa `zyd ol dnle :xn`z m`e .mzd?li

,zexiar x`yn iwet`l a` oipa hwpe ,dey dxfb jd` jinq inp `ziixac :xnel yie
jixhvi`e
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éehéaàå ìB÷ úòéîLà äåäc éãéî ,éúéð ãøBéå äìBò¤§¥¥¥¦¥©£¨©§¦©§©¦
!íéúôN¯da ,"da" :àø÷ øîà¯.äîeøz éèeòîì §¨©¦¨©§¨¨¨§©¥§¨

"da" :àîéà¯ïaø÷a déì ébñ àìc ,Lc÷î éèeòîì ¥¨¨§©¥¦§¨§¨©¦¥§¨§¨
déìò àáø éø÷ !òeá÷ ïaø÷ éúééîc ãò ãøBéå äìBò¤§¥©§©§¥¨§¨¨©¨¥¨¨£¥
:øîBà éaø ,àéðúc ;íéweîò úBøBaî íéî äìBc :éaøc§©¦¤©¦¦£¦§©§¨©¦¥
ïàk øîàð ?äøîàð änì äîäa ,äiç éðà àø÷à¤§¨£¦©¨§¥¨¨¨¤¤§¨¤¡©¨
äî ,"äàîè äîäa" ïläì øîàðå "äàîè äîäa"§¥¨§¥¨§¤¡©§©¨§¥¨§¥¨©
ïçkLà .LãB÷ úàîeè ïàk óà ,LãB÷ úàîeè ïläl§©¨§©¤©¨§©¤©§§©
:àø÷ øîà ?ïìðî Lc÷î úàîeè ,LãB÷ úàîeè§©¤§©¦§¨§¨©¨©§¨
L÷úéà ,"àáú àì Lc÷nä ìàå òbú àì Lã÷ ìëa"§¨Ÿ¤Ÿ¦¨§¤©¦§¨Ÿ¨Ÿ¦§©

.LãB÷ì Lc÷î¯:øî øîàc ,éîð äîeøz ,éëä éà ¦§¨§¤¦¨¦§¨©¦§¨©¨
"òbú àì Lã÷ ìëa"¯!äîeøzä úà úBaøì¯ §¨Ÿ¤Ÿ¦¨§©¤©§¨

."da" àðîçø èòéî àä¯"da" :àîéà¯éèeòîì ¨¦¥©£¨¨¨¥¨¨§©¥
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oifge` mipy` cenr f sc ± iying wxt`nw `aa

ìå÷ úòéîùà äåäã éãéîdler oaxwa inp edpzi`c ,iehia zreaye zecrd zreay -

.zxk `le dzin `l ,opecf lr yper oi`e cxeieäá àø÷ øîà`nhi xy` ez`neh lkl" -

.aizk cxeie dlerc `pipra ,"daàîéàå,ycwn ihernl "da"e ,`id dnexza `aeig -

ibqz `l - zxk epecfe li`ede.dey iprle xiyrl ,reaw `l` cxeie dlera diläéìò
éáøã.xity dl sili `edc meyn -éðà àø÷à
äéçe`" (d `xwie) aizk cxeie dler oaxwa -

,"d`nh dnda zlapa e` d`nh dig zlapa

"d`nh dig zlapa" `xew iziid m` ice

aezkle xefgl jixv did `le ,oey`x azkpy

my) xn`py ,dig llka dnda ixdy ,dnda

lk" dil jinqe "elk`z xy` digd z`f" (`i

."dqxt zqxtn dndaïìäì øîàðålke`a -

ik ytp" :"oxd` z` ev"a sebd z`neha miycw

dndaa e` mc` z`neha `nh lka rbz

."minlyd gaf xyan lk`e d`nhàîéà
éàáøúà éîð äîåøúywzi` inp edi`c -

"lka" opiyxce "ycw lka" aizkc ,ycewl

zclei oebk ,mei leahl dxeq`y dnexz zeaxl

oi`y jex` mei zleah `idy ,dly xdeh inia

d`iany dini z`ln cr yny axrd dl

.dzxtk xgnlïðéèòîî àì ùã÷îoicn -

.ycew zlik`k zxka ez`ia oky ,ycewïëù
äìéëà.`ed dlik` ici lr eaeige -ùìù

íéîìùá úåúéøëzg` .d`neha olke`a -

lkn axwi xy` yi` lk" :"mipdkd l` xen`"a

migafa opixn`e ,'ebe "miycwd l` mkrxf

,`ed dlik` "axwi" `dc (a ,dn) iriax wxta

.ilka ycwedy ,daxwdl ie`xa - "axwi" edne

:"oxd` z` ev"a mizyelk`z xy` ytpde"

ik ytpde" dil jinqe ,"minlyd gaf xyan

."dzxkpe" aizk ediiexzae ,"`nh lka rbz

ììëì úçàz` llky "miycwd l`"c `idd -

zyxcp ef dcne .hxtl mizyd on zg`e ,lkd

llka didy xac :xtqd zlgza mipdk zxeza

xy` ytpde" ?cvik ,'ek cnll llkd on `vie

minly `lde ,'ebe "minlyd gaf xyan lk`z

e`vi dnle ,eid miycwd lk llka?yiwdl

s` - gafn iycw oicgein minly dn :mdil`

oi`y ziad wca iycw e`vi ,gafn iycw lk

dnl :xn`z m`e .d`neh meyn odilr oiaiig

dn `l` llka oi`e hxte llka mipecip oi`

`l `pixg` icin ,oi` minly ;hxtay?meyn

yxetn jke .mipipr ipya dfn df oiwgexnc

(a ,dp) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta zegpna

ef dcna oecip llkd on wgexn hxtc `kidc

ef oia dn :xn`z m`e .'eke llkd lr cnll

hxtd oirk oc dz`y llke hxte llk zcnl?

lr siqedl d`a hxtd oirk zcny ,yi daxd

hxtdoiaezk oi`y mixg` mixac oexg` llka

.eilr siqedl `le hxtd lr zelbl d`a efe ,ea

zcna oi`a opi`y ef dcna oicinl miax mixace

wlgl mixne` ep`y dxrada oebk ,hxtd oirk

llka dxrad :d`a `id ef dcnae ,dz`vi

ipta dxrad lr aiigy myky ,llkd lk lr zelble dil` yiwdl ?d`vi dnle ,dzid

.envr ipta llkay dk`ln a` lk lr aiig jk dnvräøåúá äáåúëä äàîåèì úçàå
'åë íúñdaezkd d`nehd lr zelbl dazkp ,dxizi `idy el`d zezixkd on zg`e -

dpted ,oaxw dxez ezaiig d`neh efi` lr yxit `le aezkd dnzqe cxeie dler lv`

.ycw z`neh `edy ,`a `ed df zxk lr xtkly jcnll zxk('åë ïéðò åðéà íà)
ïéìëàð ïðéàù íéøáãì.aiig d`neha olk` m` ,zxhwe dpeale dkxrn ly mivr oebk -

'åë øîàã ïåòîù éáøìå.(a ,dn) "i`ny zia" wxta migaf zkqna -'åë ïåòîù éáø øîàå ìéàåämlrd xte giyn odk xte mixetkd mei ly xirye xt oebk ,zeiniptd ze`hg -

.adfd gafn lre zkextd lr mipta diifd oiperhy ,xacíéîìùë.zeiniptd ze`hga zbdep dpi`y dpin oerny iax sili aizk minlya lebitc meyn -úåàîåè ùìùjpda -

."eilr ez`nehe" `cg lka aizk zezixk ylyàëä áéúë.cxeie dlera -
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äìåòdedc icin ,iziipc jxtinl dil ded inp reaw oaxw :xn`z m`e - iziip cxeie

`ed my` mzdc :xnel yie !reaw oaxw iziine zxk da zilc dtexg dgty`

.z`hg `le iziincùé÷îwxta xn`ck ,`xw ixii` ycewc dlik`ae - ycewl ycwn

.(a ,ci) zeknc `xzaàîéàåoizrnyc `ibeq itl rnyn - ycew lka aizkc dnexz s`

:dnize .ycewa oia dnexza oia ixii` `xw i`dc

ixiin `lc zgken (a ,ci) zeknc `ibeqc

`cixb ycewa dil iwen yiwl yixc ,ediiexza

`ibeqc :xnel yie !`cixb dnexza opgei iaxe

lka" :mzd `ipzc ,mipdk zxezc `ziixak `kdc

xnel cenlz - xyrna s` leki ,"rbz `l ycw

ea yiy xac ycwn dn ,"`az `l ycwnd l`e"

dn i` .xyrn `vi ,'ek lk s` dnyp zlihp

ycew s` zxk yepr d`neha ea qpkpd ycwn

- dnexz dzvi ,zxk yepr d`neha elke`d

.dnexzd z` zeaxl "ycw lka" xnel cenlz

oicd `ede .ediiexza `xw iwen `icda `nl`

`gipd :zeknc `ibeq itl jxtinl ivn dedc

dnexza dl iwenc opgei iaxl `l` ,yiwl yixl

.xninl `ki` i`n

úçàm`e :qxhpewa yxit - hxtl zg`e llkl

dn `l` llka oi`e hxte llk ,xn`z

dil dedc ,wc `l dihdix ab`e !hxtay

hxt :zeywdllr siqen llk dyrpe `ed llke

yxity dne ."xen`"a llke "ev"a hxtdc ,hxtd

hxte llk zcnk dpi` oiwgexnd hxte llk zcnc

oixcdpq) "oicd xnbp" wxtac ,d`xp oi` - llke

hxte llk zcnk ied hrine daixc giken (` ,en

(a ,c) lirl yxit diteb qxhpewae .oiwgexnd

m`e .llke hxte llk zcnl dey hrine daixc

dfn df oiwgexnd hxte llk zcnc oeik :xn`z

ol ded `l ok m` ,llke hxte llk zcnl dey

dil ded `l` ,cal ziad wca iycw ihernl

,oixizn odl yiy oicgein minly dn :xninl

zxk jixvpe ,lebit iab onwl oerny iax yixcck

ol `pne ,oixizn odl oi`y mixacl iyily

e` mzq dxeza daezkd d`nehl dnwe`l

oi`y mixaclc :xnel yie ?oilk`p opi`y mixacl

"i`ny zia" wxtac ,jixhv` `l oixizn mdl

."miyicwn md xy`"n edl iaxn (` ,cn migaf)

"miycwd l`e"n edl eaxnc mzd iqxbc mixtqle

`kd dil opinwen diteb `xw i`dc ,okzi `l

.llklåäðúla` - ycwn z`nehl oipr

.`kil dnexza zxkc ,xninl `kil dnexzl

,dyw - "ez`neh"n ol `wtpc jenqa edine

iab aizkc meyn ,`niz ike .dnexza dnwepc

`ticr edine !dlik` iab aizk inp ikd - zxk

.jixt dpinúçàå- oilk`p opi`y mixacl

,"lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade"n dxdf`e

mivr zeaxl (a ,en) migafc iriax wxta opiyxcc

dedc icin ,dxdf` ira `l zxk ,inp i` .dpeale

.dline gqt`

àéúàiabc ab lr s`e - ez`neh ez`neh

zyxta d`neh aizk inp dnexz

`lc ,yiwl yixle :xn`z m`e .izixg` dyxcl iz` `ny - "mipdkd l` xen`"

`iz`c :xnel yie ?dilpn ,(a ,ci) zeknc `xza wxta xn`ck d`nehc dey dxfb xnb

gkenck llk dnexza dil iwen `lc ,"rbz `l ycw lka"n lirlc `ywidn dil

rlc `ziixaa "xidfde ypre li`ed"c a` oipa `zyd ol dnle :xn`z m`e .mzd?li

,zexiar x`yn iwet`l a` oipa hwpe ,dey dxfb jd` jinq inp `ziixac :xnel yie
jixhvi`e
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רמד
oifge` mipya cenr f sc ± iying wxt`nw `aa

íúä áéúëå.dnec` dxt zyxta ycwn z`neha -éì äîì äá,dnexz ihernl -

`aeigl iziz `kidnc?.zxk oky `iz` `l ipdncøåäè óåò úìáð úåáøìd`nhnd -

.aiig - ycwnl qpkpe dlk` m`y ,drilad ziaaøúééàã àåä àèåòéîã íåùîherin -

.herin xg` herin ici lr xedh ser zlap dia i`axzi`e ,lif`e yxtnck zeaxl `a df

òâé éë åà áéúëcxeie dlera mc` z`neha -

.aizkäòéâð øá åàìã,dribpa `nhn epi`y -

aizkck .dlik` ici lr drilad ziaa `l`

qake dtxhe dlap lk`z xy`" (fi `xwie)

zxeza xedh ser zlapa dl opinwene ,"eicba

- rbna `nhz leki :mzd opixn`e ,mipdk

`l` jl oi` ,"da d`nhl" xnel cenlz

.dzlik` `l` d`neh dl oi`y ,da xen`d

ùã÷ä ìò øôëåaizk mipta dyrpd xirya -

."zen ixg`"aúåàîåè ìë àìå úåàîåèî-

oxqn `l - mdn efi` lr jl yxit `le li`ede

cnle `v ,xacn efi` lr yxtl minkgl `l`

.a` oipaa'åë ÷ìçù åðéöî äîedfi` ,xnelk -

z`neh - xg` mewna dwelg epivn d`neh

.`kid dl yxtn onwle .eiycwe ycwnïàë óà
ze`neh x`y oi`e dxtka zeidl wligy -

aezkd eiycwe ycwn z`nehay rc ,dnr

" .xacn"åéùã÷å ùã÷î úàîåèá ïàë óà
,ïðéñøâ."welgp" opiqxb `leàåä åîå÷îî
òøëåî,xg` mewnn erixkdl jixv dz` oi` -

`l` xacn epi`y ,aezkd rixkd envr ea ik

.eiycwe ycwn z`nehaäàîåè ìë ìò ìåëé
ùã÷áùda oi`y oia drici da yiy oia -

.driciïáø÷ éðá ïðéàù íéòùô äîoi`y -

.cifn `l` rytïáø÷ éðá ïðéàù íéàèç óà-

seqa dricie dlgza drici da yiy `vi

.oaxw za `idy ,mizpia mlrdeäá ùéùì ïéðîå
'åë äìçúá äòéãédrici da oi`yl `le -

.oaxw za dpi` `id s`y it lr s` ,dlgza

íúàèç ìëì,mz`hg llkl `al ie`xd -

d`a dpi`y ,dlgza drici da oi`y d`vi

.mlerl cer z`hg llkléáééç :ïðéñøâ éëä
.òîùîá úåàèç."ze`hg iaiig lk" opiqxb `le

òîùîá úåàèç éáééçicil `al ie`xd -

.seqa drici el rceezykl z`hgàåä ïáø÷ øá
."jl gly" zyxta oaxw yxetn xak -ãéæîá

äéá åøúà àìå,d`xzd `la bxdp epi`e -

,`n) "oiwcea eid" wxta oixcdpqa opixn`ck

.(`äéì òãééúà àìå`pin` jzrc `wlq -

.el rceiy cr oixeqid on obdl ,dil ilzl
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oeik ?iaxc dey dxfb jixhvi` i`n` :xn`z m`e .dnexz iwet`l dey dxfb jixhvi`e

dnexz xninl `kile !ycwnl ywzi`cn ycew slip ,d`nehc dey dxfbn ycwn opircic

li`ed ,ycew `le "da" `ni`e :jxtinl `kil `zydc .dnexza `le "da" `xw xn`c - inp

dey dxfb jixhvi`c :xnel yie .ycwnl inc `l dnexz la` ,ycwn enk zxka `ed ycewe

hrnlc .xedh ser zlap zeaxl "da" ixezii`l

`ywidnc ?iziz `kidnc ,jixhvi` `l dnexz

.iaxc dey dxfb jixhvi`cn ,iz` `l ycwnc

zlap opiaxn ded `l iaxc dey dxfb e`l i` la`

,"rbi ik"n dil opihrnn ded daxc` `l` ,ser

il dnl :dniz edine .dnexz ihernl `z` "da"e

,d`nehc dey dxfbn wetiz ?iaxc dey dxfb

zeknc `xza wxta dil opiyxc inp ycew oiprlc

!(a ,ci)ùé- ze`neh yly `iadl dfd oipra il

d`neha dnexz lke` oebk ,`aeh `ki` izk`

yic ,`zeaxl ipd hwp `l` .yniyy `nhe

edl hrnn ike ,zexeng ody it lr s` `iadl

ab lr s` ipd hwp ,inp i` .ipixg` inp hrnn

d`neh oeyla `l` edpip ynn d`neh e`lc

xn` `d ?olek lr xtki ji` :xn`z m`e .eazkp

epi`e xtkn zg` dxtk :(a ,g zereay) onwl

yi :xn`w ikdc xninl `kile !zextk izy xtkn

.ze`neh ylyn zg` `iadli`n` ok m`c

xtkn `lc "d`neh lk `le d`nehn" jixhvi`

dipin opiyxcc "zg`"n dil wetiz ?zg` `l`

ol zi` jgxk lre ,zextk izy xtkn epi`c onwl

wlgy itl eiycwe ycwn z`neha dnwe`l

`l` zextk izy aiyg `lc :xnel yie !aezkd

oeyl rnyn oke .xtkn xg` oaxwy dn xtknyk

ycewd lr xtkn `dc ,rcz .onwlc qxhpewd

oi`y oeik ,zextk izy ixwin `le ycwnd lre

.df oiprk xtkn xg` oaxw

äøæ äãåáòáz` `nh ornl xne` `ed

zyecw :yexit - iycwn

`pz i`d xaqwe ,aizk jlena `xw i`de .iny

rax` wxta `id `zbelte .dxf dcear epiid jlen

.(` ,cq oixcdpq) zezin

øôëåixiin ycwnac ab lr s` - ycwd lr

mewn lkn ,oizrnya onwl gkenck

h opirny ycew oeyla `pngx diwt`cnz`ne

dnexz ok m`c ,xninl `kil ywzi`cne .ycew

.inpéàxity iz` `kd - `ed oaxw xa bbeya

opiyxcck ,oaxw xa` xtkn `lc dil `hiytc

e`lc mirytc `inec mi`hg :`ziixac `tiqa

`ziixac `tiq` jixtc ,onwl la` .oaxw ipa

'eke "ycew ly d`neh lk lr leki" ipzwc dteb

dyxc jd e`lac rnyn - `ed oaxw xa i`d -

xtkn `lc dil `hiyt mirytc `inec mi`hgc

lwn iz`c meyn dil `hiytc d`xpe .oaxw xa`

.xtkn `lc zewln xa`e `lhw xa` oky lke ,mirytc `inec mi`hg mzd dia opiyxcck ,oaxw xa` xtkn epi` ikd elit` ezxtk daexne zexiar dnk lr xtknc ,glzynd xiryn xnege

!dngd zriwyl jenq dil rciiz`c oebk iwepe :xn`z m`e .oi`ce zeny`e ze`hg iaiign `py i`n ,`hiyt :jixte ,oiaiig mixetkd mei odilr xary zeiwln iaiig :xn`c ,mzd gkenck

.dil ilz `lc `ziixac `tiqn ol `wtp inp i`dc :xnel yieãéæîá`l` mi`hg ied `l - cifna iwenc `zydc :xnel yie !z`hg llkl `iz` `l `de :xn`z m`e - dia exz` `le

:xnel oi`e !z`hg llkl iz` `l `de - dil rciiz` `le bbeya dil iwenc ,`iyw minc zekity iab la` .edpip z`hg ipa e`l edlekc ,z`hg llkl `iz`c opira `l mirytae ,miryt

ycwn z`neh` inp ilzc oeik ,yegl oi` - z`hg llkl iz` `lc ab lr s` :xnel yie .edpip zelb ipa e`lc jpda inp edl iwen `dc ,dia `pixw z`hg llkl iz` zelb llkl iz`e li`ed

`l `de ?cifna dnwe`l xyt` j`ide :xn`z m`e .z`hg llkl iz` `l oevig zxtkc ab lr s`e ,oevigc`e dicic` inipt xtkipe :jixtc onwl rnyn oke .z`hg llkl iz`c eiycwe

`ld ?dia exz` `le cifna dnwe`l ivn ikide :xn`z m`e .`cixb eiycwe ycwn z`neh` oevig zxtk `nwenc ,yegl oi`c :xnel yie !da yie da oi` epiidc ,oevig zxtk dia zgkyn

fe ,mdnr xtki iniptd xiryy xninl irac :xnel yie !zeixr ielib lr miqpkne ,minc zekity lr zpezk ,dxf dcear lr cet` :zexiar yly el` lr oixtkn dpedk icba`l df `la d

icbac xyt` df la` ,cg` xac lr xtkl e`eaiy `xaq oi` i`ce zepaxw izyc .cg` ediiexz extkipe :jxtinl ira `le ,oevigc`e dicic` inipt xtkipe :jixt onwlc ab lr s`e .lirei

.cg` xac oaxw mr extki dpedk

ââåùáyie !`ed oaxw xa dil rciiz`c `kidc ,dil rciiz` `le bbeya inp ixii` - ycewe ycwn z`neha dil opinwen ik `dc ?xeaq did dn dywnde :xn`z m`e - dil rciiz` `le

.cifna oia bbeya oia jxtinl `ki`c ,ze`neh yly jpd` ith jixt ikd meyne .zxk `kilc ,dia exz` elit`e cifna dnwe`l `ki`c ,xity iz` eiycwe ycwn z`nehnc xnel

!ozzixk icin exhtp ewly zezixk iaiigc ,`ed zewln xa cifna i` :cifn` jxtinl `ki` inp eiycwe ycwn z`neh`c ,`iyw la`
ielib
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äî ,"Bá Búàîè ãBò äéäé àîè" :íúä áéúëe§¦¨¨¨¥¦§¤ª§¨©
.Lc÷î úàîeè ïàk óà ,Lc÷î úàîeè ïläl¯ §©¨§©¦§¨©¨§©¦§¨

?éì änì "da" ,àlàå¯.øBäè óBò úìáð úBaøì¯ §¤¨¨¨¨¦§©¦§©¨
!àeä àèeòéî "da" :zøîà àä¯àèeòéîc íeMî ¨¨§©§¨¦¨¦§¦¨
"òbé éë Bà" :áéúk ;øzéià àeä¯,ïéà äòéâð øác ¦©©§¦¦¦©§©§¦¨¦

"da" áéúëe ,àì äòéâð øa åàìc¯äåä ,àèeòéî §¨©§¦¨¨§¦¨¦¨£¨
àlà èeòéî øçà èeòéî ïéàå ,èeòéî øçà èeòéî¦©©¦§¥¦©©¦¤¨
óBqa äòéãé da ïéàå älçza äòéãé da Lé" .úBaøì§©¥¨§¦¨©§¦¨§¥¨§¦¨©

¯ìò øtëå" :ïðaø eðz .'åëå "íéðôa äNòpä øéòN̈¦©©£¤¦§¦¨©¨©§¦¤©
äæ ïéðòa éì Lé ,'åâå "ìàøNé éða úàîhî Lãwä©Ÿ¤¦ª§Ÿ§¥¦§¨¥¥¦§¦§¨¤

ìL àéáäìúàîeèå ,äøæ äãBáò úàîeè :úBàîeè L §¨¦¨§§©£¨¨¨§§©
äøæ äãBáòa ;íéîc úeëéôL úàîeèå ,úBéøò éeléb¦£¨§§©§¦¨¦©£¨¨¨
úBéøò éeléâa ,"éLc÷î úà ànè ïòîì" :øîBà àeä¥§©©©¥¤¦§¨¦§¦£¨
úBNò ézìáì ézøîLî úà ízøîLe" :øîBà àeä¥§©§¤¤¦§©§¦§¦§¦£
úeëéôLa ,"íäa eànhú àìå 'åâå úáòBzä úBwçî¥ª©¥Ÿ§Ÿ¦©§¨¤¦§¦
ìBëé ,"õøàä úà ànèú àìå" :øîBà àeä íéîc̈¦¥§Ÿ§©¥¤¨¨¤¨

ìL ìòãeîìz ?øtëî øéòN àäé eìlä úBàîeè L ©¨§©¨§¥¨¦§©¥©§
,úBàîeè ìk àìå ,"ìàøNé éða úàîhî" :øîBì©¦ª§Ÿ§¥¦§¨¥§Ÿ¨§

áeúkä ÷lçL eðéön äîúBàîeè ìk ììkî¯éåä ©¨¦¤¦¥©¨¦§©¨§¡¥
ïàk óà ,åéLã÷å Lc÷î úàîeè :øîBà¯úàîeèa ¥§©¦§¨§¨¨¨©¨§§©

:øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,åéLã÷å Lc÷î¦§¨§¨¨¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
ìò øtëå" :øîBà àeä éøä ,òøëeî àeä BîB÷nî¦§§¨£¥¥§¦¤©

"úàîhî Lãwä¯ìò ìBëé .LãB÷ ìL úBàîehî ©Ÿ¤¦ª§Ÿ¦§¤¤¨©
ãeîìz ?øtëî äæ øéòN àäé LãBwaL äàîeè ìk̈§¨¤©¤§¥¨¦¤§©¥©§
àéîec íéàèç ,"íúàhç ìëì íäéòLtîe" :øîBì©¦¦§¥¤§¨©Ÿ¨£¨¦§¨
íéàèç óà ,ïaø÷ éða íðéàL íéòLt äî ,íéòLôc¦§¨¦©§¨¦¤¥¨§¥¨§¨©£¨¦
ïéàå älçza äòéãé da Léì ïépîe .ïaø÷ éða íðéàL¤¥¨§¥¨§¨¦©¦§¥¨§¦¨©§¦¨§¥
:øîBì ãeîìz ?äìBz äæ øéòOL óBqa äòéãé dä§¦¨©¤¨¦¤¤©§©
,øî øîà .òîLîa úBàhç éáéiç ,"íúàhç ìëì"§¨©Ÿ¨©¨¥©¨§©§©¨©¨

ìL àéáäì äæ ïéðòa éì Léúàîeè :úBàîeè L ¥¦§¦§¨¤§¨¦¨§§©
úeëéôL úàîeèå ,úBéøò éeléb úàîeèå ,äøæ äãBáò£¨¨¨§§©¦£¨§§©§¦

ãéæîa éà ?éîc éëéä äøæ äãBáò éàä .íéîc¯øa ¨¦©£¨¨¨¥¦¨¥¦§¥¦©
ââBLa éà ,àeä àìè÷¯!àeä ïaø÷ øa¯.déì òãééúà àìå ââBLa ,déa eøúà àìå ãéæîa §¨¨¦§¥©¨§¨§¥¦§Ÿ©§¥§¥§¨¦§§©¥
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שבועות. שבועות שתים - פרק ראשון דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zereay(iyily meil)

íúä áéúëexn`p ,cifna ycwnl qpkpd `nh iabl(bi hi xacna)z`' §¦¨¨¤
wxf `l dCp in iM l`xUIn `edd WtPd dzxkpe `Oh 'd oMWn¦§©¦¥§¦§§¨©¤¤©¦¦¦§¨¥¦¥¦¨ŸŸ©

eilrïläl äî ,'Bá Búàîeè ãBò äéäé àîèlr xaecnúàîeè ¨¨¨¥¦§¤§¨©§©¨§©
ïàk óà ,Lc÷îlr xaecn cxeie dler oaxw aeiga.Lc÷î úàîeè ¦§¨©¨§©¦§¨

z`neh lr `ed cxeie dler oaxw aeigy micenil yiy xg`l
lirl `xnbd d`iady herindy `vnp ,ycwn z`nehe ycew

(`"r)lkl mc` z`nhA rBi ik F`' weqta dxen`d 'da' zaizn¦¦©§ª§©¨¨§Ÿ
'DA `nhi xW` Fz`nh(b d `xwie)dnexz lke`d `nhy hrnl `a , ª§¨£¤¦§¨¨

:`xnbd dywne ,cxeie dler oaxw aiig epi` bbeyaàlàåherind §¤¨
lyéì änì 'da'`nhy xnel daiq oi` `ld ,jxvp `ed recn - ¨¨¨¦

cenll oi` s`e ,cxeie dler oaxw aiigzi bbeya dnexz lke`d
el` ze`neh izyay iptn ,ycwn z`nehe ycew z`nehn dnexz
aeig oi` cifna dnexz lke`d `nhl eli`e ,cifna zxk aeig yi

d`a 'da' daizd :`xnbd zvxzn .zxk,øBäè óBò úìáð úBaøì§©¦§©¨
wx d`nhn `l` ,`nh ser zlapk `ynae rbna d`nhn dpi`y
ziaa z`vnp dlapdyk wx `nhp dlke`d mc`de ,dlik`a
ycwnd zial qpkpe dze` lk` m`y dxezd daxne ,ezrila

.cxeie dler oaxw aiig ,bbeya
:`xnbd dywnúøîà àäzaizy zxn` dzr cr `ld -'da' ¨¨§©¨

àeä àèeòéî`idy `xnbd zxne` dzr cvike ,herin `id - ¦¨
ok it lr s`e ,herin `id 'da' zaiz ok` :`xnbd zvxzn .ieaix

,zeaxl `a df herinøzéià àeä àèeòéîc íeMîdf heriny - ¦§¦¨¦©©
ixdy ,xzeináéúkweqtd zligza,'òbé éë Bà'zeaizn hrnl yie §¦¦¦©

d`neh wxy el`äòéâð øacoeylk dribp ici lr da mi`nhpy - §©§¦¨
,'rbi ik' weqtdïéà,cxeie dler oaxw dilr miaiig xnelk ,ok - ¦

d`neh mle`äòéâð øa åàìc,dribp ici lr da mi`nhp oi`y - §¨©§¦¨
,dlik`a wx d`nhny xedh ser zlap epiidcàìmiaiig oi` - Ÿ

,cxeie dler oaxw dilráéúëezaiz weqt eze`a -àèeòéî 'da'- §¦¨¦¨
,herin `id mbyäåäyi df weqtay `vnp -,èeòéî øçà èeòéî £¨¦©©¦

å`ed llkdyèeòéî øçà èeòéî ïéàdf mihern ipy yi xy`ky - §¥¦©©¦
`a herind oi` ,df xg`úBaøì àlà. ¤¨§©

dpyna epipy(.a lirl):,óBqa äòéãé da ïéàå älçza äòéãé da Lé¤¨§¦¨©§¦¨§¥¨§¦¨©
'åëå íéðôa äNòpä øéòN`iaie el rceeiy cr ,dlez mixetkd meie ¨¦©©£¤¦§¦

.cxeie dlera
z`neh lr dlez mipta dyrpd xiryy oipn zx`an `xnbd

:seqa drici da oi`e dligza drici da yiy eiycwe ycwneðz̈
,ïðaømixetikd meia mipta dyrpd xirya xn`p(fh fh `xwie)øtëå' ©¨¨§¦¤

,'åâå 'ìàøNé éða úBàîehî Lãwä ìòxiryy weqtd on rnyne ©©Ÿ¤¦§§¥¦§¨¥§Ÿ
,`ziixad zxxane .d`neh ea yiy oer lr xtkn mipta dyrpd

ìL àéáäì äæ ïéðòa éì LéúBàîeè Lmda xn`py zepeer dyly - ¤¦§¦§¨¤§¨¦¨Ÿ§
,df xiry xtkn mdilry okzie 'd`neh' oeyl,äøæ äãBáò úàîeè§©£¨¨¨
íéîc úeëéôL úàîeèå ,úBéøò éeléb úàîeèå.`ziixad zx`ane §§©¦£¨§§©§¦¨¦

,d`neh oeyl el` zepeer dylya xn`p okidàeä äøæ äãBáòa©£¨¨¨
øîBà(b k `xwie)'éLc÷î úà ànè ïòîì'øîBà àeä úBéøò éeléâa ,my) ¥§©©©¥¤¦§¨¦§¦£¨¥

(l giàìå 'åâå úBáòBzä úBwçî úBNò ézìáì ézøîLî úà ízøîLe'§©§¤¤¦§©§¦§¦§¦£¥ª©¥§Ÿ
øîBà àeä íéîc úeëéôLa ,'íäa eànhú(cl dl xacna)ànèú àìå' ¦©§¨¤¦§¦¨¦¥§Ÿ§©¥

.'õøàä úà,`ziixad zx`anìBëéy xne`yìL ìòúBàîeè L ¤¨¨¤¨©¨Ÿ§
øéòN àäé eìläiniptd'ìàøNé éða úBàîehî' øîBì ãeîìz ,øtëî ©¨§¥¨¦§©¥©§©¦§§¥¦§¨¥

,'úBàîeè ìk' àìåzepeerd lk lr xtkn epi` xirydy epiidc §Ÿ¨§
`l dxezdy oeike ,mdn cg` lr `l` ,d`neh oeyl mda xn`py

,aezkd xacn oer dfi`a yexcl minkgl xqnp ,oer dfi` dyxit
,a` oipaa minkg micneleeðéön äîd`neh ea yiy oer dfi` - ©¨¦

epivn÷ìçLeze`áeúkäxg` oipraøîBà éåä ,úBàîeè ìk ììkî ¤¦¥©¨¦§¨¨§£¥¥
efåéLã÷å Lc÷î úàîeèïàk óà ,xn`e zepeerd oia wlig aezkdy §©¦§¨§¨¨¨©¨

xaecn ,eilr xtkn mipta dyrpd xirydy cg` oer yiy
.äãeäé éaø éøác ,åéLã÷å Lc÷î úàîeèa§§©¦§¨§¨¨¨¦§¥©¦§¨

,øîBà ïBòîL éaøxirydy xg` mewnn a` oipaa cenll jixv oi` ©¦¦§¥
`l` ,eiycwe ycwn z`neh lr xtknòøëeî àeä BîB÷nî- ¦§§¨

ycwn z`nehl dpeekdy dxezd drixkd envr df xirya
y ,eiycwe,'úBàîehî Lãwä ìò øtëå' øîBà àeä éøärnyne £¥¥§¦¤©©Ÿ¤¦§

xtkn `edy dpeekdy,LãB÷ ìL úBàîehîz`neh lr epiidc ¦§¤¤
.'ze`nehn ycewd lr' oeyldn wiecn jky ,eiycwe ycwn

:`ziixad zxxanìBëéy xne`yLãBwaL äàîeè ìk ìòz`neh - ¨©¨§¨¤©¤
eiycwe ycwn,øtëî äæ øéòN àäéoi`y oiae drici da yiy oia §¥¨¦¤§©¥

.drici da,'íúàhç ìëì íäéòLtîe' øîBì ãeîìzmd 'miryt' ©§©¦¦§¥¤§¨©Ÿ¨
yie ,bbeya eyrpy zexiar md 'mi`hg'e cifna eyrpy zexiar

dy wiiclíéàhçmd weqta xn`pyíéòLôc àéîeãdneca - ©¨¦§¨¦§¨¦
,weqt eze`a xen`d mirytlïaø÷ éða íðéàL íéòLt äîoi` - ©§¨¦¤¥¨§¥¨§¨

,bbeya dxiar lr wx `a oaxw ixdy ,oaxw mdilr mi`ianóà©
díéàhçmi`hg md mdilr xacn aezkdy,ïaø÷ éða íðéàLla` ©¨¦¤¥¨§¥¨§¨

seqa dricie dligza drici da yiy eiycwe ycwn z`neh
xiryd oi` ,cxeie dler oaxw dilr mi`iany ,miizpia mlrde

,`ziixad zl`ey .dilr xtknì ïépîey eiycwe ycwn z`nehLé ¦©¦§¤
,óBqa äòéãé da ïéàå älçza äòéãé daixdy oaxw za dpi`y ¨§¦¨©§¦¨§¥¨§¦¨©

,`hgy rcei epi` `hegdäìBz äæ øéòNLon `hegd lr obdl ¤¨¦¤¤
da oi`y eiycwe ycwn z`neh lr xacn aezkd `ny ,mixeqid
.oaxw za dpi` `id s`y ,seqa drici da yie dligza drici

,`ziixad daiynúBàhç éáéiç ,'íúàhç ìëì' øîBì ãeîìz©§©§¨©Ÿ¨©¨¥©¨
òîLîaicil `eal milekiy mi`hg lr zxacn dxezdy rnyn - §©§©

,seqal drici da oi`e dligza drici da yiy epiidc ,z`hg aeig
ycwn z`neh la` ,z`hg aiigzi `hgy `hegl rceei xy`ky
icil `eal mlerl dleki dpi` ,dligza drici da oi`y eiycwe

.z`hg aeig
iniptd xirydy xnel `ziixad dzvx ote` dfi`a dpc `xnbd

:dxikfdy ze`nehd yly lr xtknøî øîàlirl `aed - ¨©©
,`ziixaaìL àéáäì äæ ïéðòa éì LéúBàîeè Lxtkn odilry ¤¦§¦§©¤§¨¦¨Ÿ§

,mixetikd meia mipta dyrpd xiryúàîeèå äøæ äãBáò úàîeè§©£¨¨¨§§©
.íéîc úeëéôL úàîeèå úBéøò éeléb:`xnbd dywnäøæ äãBáò éàä ¦£¨§§©§¦¨¦©£¨¨¨

,dilr xtkn mipta dyrpd xiryy xnel `ziixad dzvxyéëéä¥¦
éîc,xaecn ote` dfi`a -éàdxf dcear cary ote`a m` -,ãéæîa ¨¥¦§¥¦

`ldàìè÷ øadzin aiegn -àeä,,eilr xtkl leki xiryd ji`e ©§¨¨
éàdxf dcear cary ote`a m`e -,ââBLa`ldàeä ïaø÷ øa- ¦§¥©¨§¨

d ji`e ,z`hg oaxw `iadl jixv `ed.eilr xtkl leki xiry
dxf dcear cary ote`a zxacn `ziixad :`xnbd zvxzn

å ,ãéæîay oeik dzin aiegn epi`déa eøúà àìea exzd `ly - §¥¦§Ÿ©§¥
dxf dcear cary ote`a xaecny e` .cary mcewàìå ,ââBLa§¥§Ÿ

déì òãééúà,dxf dcear cary el rcep `l mixetikd mei cre - ¦§§©¥
dlez xirydy xnel `ziixad dzvxe ,z`hg `iad `l okle
.z`hg `iadl eilre `hgy el rceeiy cr mixeqid on eilr obdl
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רמה oifge` mipya cenr f sc ± iying wxt`nw `aa
íúä áéúëå.dnec` dxt zyxta ycwn z`neha -éì äîì äá,dnexz ihernl -

`aeigl iziz `kidnc?.zxk oky `iz` `l ipdncøåäè óåò úìáð úåáøìd`nhnd -

.aiig - ycwnl qpkpe dlk` m`y ,drilad ziaaøúééàã àåä àèåòéîã íåùîherin -

.herin xg` herin ici lr xedh ser zlap dia i`axzi`e ,lif`e yxtnck zeaxl `a df

òâé éë åà áéúëcxeie dlera mc` z`neha -

.aizkäòéâð øá åàìã,dribpa `nhn epi`y -

aizkck .dlik` ici lr drilad ziaa `l`

qake dtxhe dlap lk`z xy`" (fi `xwie)

zxeza xedh ser zlapa dl opinwene ,"eicba

- rbna `nhz leki :mzd opixn`e ,mipdk

`l` jl oi` ,"da d`nhl" xnel cenlz

.dzlik` `l` d`neh dl oi`y ,da xen`d

ùã÷ä ìò øôëåaizk mipta dyrpd xirya -

."zen ixg`"aúåàîåè ìë àìå úåàîåèî-

oxqn `l - mdn efi` lr jl yxit `le li`ede

cnle `v ,xacn efi` lr yxtl minkgl `l`

.a` oipaa'åë ÷ìçù åðéöî äîedfi` ,xnelk -

z`neh - xg` mewna dwelg epivn d`neh

.`kid dl yxtn onwle .eiycwe ycwnïàë óà
ze`neh x`y oi`e dxtka zeidl wligy -

aezkd eiycwe ycwn z`nehay rc ,dnr

" .xacn"åéùã÷å ùã÷î úàîåèá ïàë óà
,ïðéñøâ."welgp" opiqxb `leàåä åîå÷îî
òøëåî,xg` mewnn erixkdl jixv dz` oi` -

`l` xacn epi`y ,aezkd rixkd envr ea ik

.eiycwe ycwn z`nehaäàîåè ìë ìò ìåëé
ùã÷áùda oi`y oia drici da yiy oia -

.driciïáø÷ éðá ïðéàù íéòùô äîoi`y -

.cifn `l` rytïáø÷ éðá ïðéàù íéàèç óà-

seqa dricie dlgza drici da yiy `vi

.oaxw za `idy ,mizpia mlrdeäá ùéùì ïéðîå
'åë äìçúá äòéãédrici da oi`yl `le -

.oaxw za dpi` `id s`y it lr s` ,dlgza

íúàèç ìëì,mz`hg llkl `al ie`xd -

d`a dpi`y ,dlgza drici da oi`y d`vi

.mlerl cer z`hg llkléáééç :ïðéñøâ éëä
.òîùîá úåàèç."ze`hg iaiig lk" opiqxb `le

òîùîá úåàèç éáééçicil `al ie`xd -

.seqa drici el rceezykl z`hgàåä ïáø÷ øá
."jl gly" zyxta oaxw yxetn xak -ãéæîá

äéá åøúà àìå,d`xzd `la bxdp epi`e -

,`n) "oiwcea eid" wxta oixcdpqa opixn`ck

.(`äéì òãééúà àìå`pin` jzrc `wlq -

.el rceiy cr oixeqid on obdl ,dil ilzl
éà
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oeik ?iaxc dey dxfb jixhvi` i`n` :xn`z m`e .dnexz iwet`l dey dxfb jixhvi`e

dnexz xninl `kile !ycwnl ywzi`cn ycew slip ,d`nehc dey dxfbn ycwn opircic

li`ed ,ycew `le "da" `ni`e :jxtinl `kil `zydc .dnexza `le "da" `xw xn`c - inp

dey dxfb jixhvi`c :xnel yie .ycwnl inc `l dnexz la` ,ycwn enk zxka `ed ycewe

hrnlc .xedh ser zlap zeaxl "da" ixezii`l

`ywidnc ?iziz `kidnc ,jixhvi` `l dnexz

.iaxc dey dxfb jixhvi`cn ,iz` `l ycwnc

zlap opiaxn ded `l iaxc dey dxfb e`l i` la`

,"rbi ik"n dil opihrnn ded daxc` `l` ,ser

il dnl :dniz edine .dnexz ihernl `z` "da"e

,d`nehc dey dxfbn wetiz ?iaxc dey dxfb

zeknc `xza wxta dil opiyxc inp ycew oiprlc

!(a ,ci)ùé- ze`neh yly `iadl dfd oipra il

d`neha dnexz lke` oebk ,`aeh `ki` izk`

yic ,`zeaxl ipd hwp `l` .yniyy `nhe

edl hrnn ike ,zexeng ody it lr s` `iadl

ab lr s` ipd hwp ,inp i` .ipixg` inp hrnn

d`neh oeyla `l` edpip ynn d`neh e`lc

xn` `d ?olek lr xtki ji` :xn`z m`e .eazkp

epi`e xtkn zg` dxtk :(a ,g zereay) onwl

yi :xn`w ikdc xninl `kile !zextk izy xtkn

.ze`neh ylyn zg` `iadli`n` ok m`c

xtkn `lc "d`neh lk `le d`nehn" jixhvi`

dipin opiyxcc "zg`"n dil wetiz ?zg` `l`

ol zi` jgxk lre ,zextk izy xtkn epi`c onwl

wlgy itl eiycwe ycwn z`neha dnwe`l

`l` zextk izy aiyg `lc :xnel yie !aezkd

oeyl rnyn oke .xtkn xg` oaxwy dn xtknyk

ycewd lr xtkn `dc ,rcz .onwlc qxhpewd

oi`y oeik ,zextk izy ixwin `le ycwnd lre

.df oiprk xtkn xg` oaxw

äøæ äãåáòáz` `nh ornl xne` `ed

zyecw :yexit - iycwn

`pz i`d xaqwe ,aizk jlena `xw i`de .iny

rax` wxta `id `zbelte .dxf dcear epiid jlen

.(` ,cq oixcdpq) zezin

øôëåixiin ycwnac ab lr s` - ycwd lr

mewn lkn ,oizrnya onwl gkenck

h opirny ycew oeyla `pngx diwt`cnz`ne

dnexz ok m`c ,xninl `kil ywzi`cne .ycew

.inpéàxity iz` `kd - `ed oaxw xa bbeya

opiyxcck ,oaxw xa` xtkn `lc dil `hiytc

e`lc mirytc `inec mi`hg :`ziixac `tiqa

`ziixac `tiq` jixtc ,onwl la` .oaxw ipa

'eke "ycew ly d`neh lk lr leki" ipzwc dteb

dyxc jd e`lac rnyn - `ed oaxw xa i`d -

xtkn `lc dil `hiyt mirytc `inec mi`hgc

lwn iz`c meyn dil `hiytc d`xpe .oaxw xa`

.xtkn `lc zewln xa`e `lhw xa` oky lke ,mirytc `inec mi`hg mzd dia opiyxcck ,oaxw xa` xtkn epi` ikd elit` ezxtk daexne zexiar dnk lr xtknc ,glzynd xiryn xnege

!dngd zriwyl jenq dil rciiz`c oebk iwepe :xn`z m`e .oi`ce zeny`e ze`hg iaiign `py i`n ,`hiyt :jixte ,oiaiig mixetkd mei odilr xary zeiwln iaiig :xn`c ,mzd gkenck

.dil ilz `lc `ziixac `tiqn ol `wtp inp i`dc :xnel yieãéæîá`l` mi`hg ied `l - cifna iwenc `zydc :xnel yie !z`hg llkl `iz` `l `de :xn`z m`e - dia exz` `le

:xnel oi`e !z`hg llkl iz` `l `de - dil rciiz` `le bbeya dil iwenc ,`iyw minc zekity iab la` .edpip z`hg ipa e`l edlekc ,z`hg llkl `iz`c opira `l mirytae ,miryt

ycwn z`neh` inp ilzc oeik ,yegl oi` - z`hg llkl iz` `lc ab lr s` :xnel yie .edpip zelb ipa e`lc jpda inp edl iwen `dc ,dia `pixw z`hg llkl iz` zelb llkl iz`e li`ed

`l `de ?cifna dnwe`l xyt` j`ide :xn`z m`e .z`hg llkl iz` `l oevig zxtkc ab lr s`e ,oevigc`e dicic` inipt xtkipe :jixtc onwl rnyn oke .z`hg llkl iz`c eiycwe

`ld ?dia exz` `le cifna dnwe`l ivn ikide :xn`z m`e .`cixb eiycwe ycwn z`neh` oevig zxtk `nwenc ,yegl oi`c :xnel yie !da yie da oi` epiidc ,oevig zxtk dia zgkyn

fe ,mdnr xtki iniptd xiryy xninl irac :xnel yie !zeixr ielib lr miqpkne ,minc zekity lr zpezk ,dxf dcear lr cet` :zexiar yly el` lr oixtkn dpedk icba`l df `la d

icbac xyt` df la` ,cg` xac lr xtkl e`eaiy `xaq oi` i`ce zepaxw izyc .cg` ediiexz extkipe :jxtinl ira `le ,oevigc`e dicic` inipt xtkipe :jixt onwlc ab lr s`e .lirei

.cg` xac oaxw mr extki dpedk

ââåùáyie !`ed oaxw xa dil rciiz`c `kidc ,dil rciiz` `le bbeya inp ixii` - ycewe ycwn z`neha dil opinwen ik `dc ?xeaq did dn dywnde :xn`z m`e - dil rciiz` `le

.cifna oia bbeya oia jxtinl `ki`c ,ze`neh yly jpd` ith jixt ikd meyne .zxk `kilc ,dia exz` elit`e cifna dnwe`l `ki`c ,xity iz` eiycwe ycwn z`nehnc xnel

!ozzixk icin exhtp ewly zezixk iaiigc ,`ed zewln xa cifna i` :cifn` jxtinl `ki` inp eiycwe ycwn z`neh`c ,`iyw la`
ielib
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äî ,"Bá Búàîè ãBò äéäé àîè" :íúä áéúëe§¦¨¨¨¥¦§¤ª§¨©
.Lc÷î úàîeè ïàk óà ,Lc÷î úàîeè ïläl¯ §©¨§©¦§¨©¨§©¦§¨

?éì änì "da" ,àlàå¯.øBäè óBò úìáð úBaøì¯ §¤¨¨¨¨¦§©¦§©¨
!àeä àèeòéî "da" :zøîà àä¯àèeòéîc íeMî ¨¨§©§¨¦¨¦§¦¨
"òbé éë Bà" :áéúk ;øzéià àeä¯,ïéà äòéâð øác ¦©©§¦¦¦©§©§¦¨¦

"da" áéúëe ,àì äòéâð øa åàìc¯äåä ,àèeòéî §¨©§¦¨¨§¦¨¦¨£¨
àlà èeòéî øçà èeòéî ïéàå ,èeòéî øçà èeòéî¦©©¦§¥¦©©¦¤¨
óBqa äòéãé da ïéàå älçza äòéãé da Lé" .úBaøì§©¥¨§¦¨©§¦¨§¥¨§¦¨©

¯ìò øtëå" :ïðaø eðz .'åëå "íéðôa äNòpä øéòN̈¦©©£¤¦§¦¨©¨©§¦¤©
äæ ïéðòa éì Lé ,'åâå "ìàøNé éða úàîhî Lãwä©Ÿ¤¦ª§Ÿ§¥¦§¨¥¥¦§¦§¨¤

ìL àéáäìúàîeèå ,äøæ äãBáò úàîeè :úBàîeè L §¨¦¨§§©£¨¨¨§§©
äøæ äãBáòa ;íéîc úeëéôL úàîeèå ,úBéøò éeléb¦£¨§§©§¦¨¦©£¨¨¨
úBéøò éeléâa ,"éLc÷î úà ànè ïòîì" :øîBà àeä¥§©©©¥¤¦§¨¦§¦£¨
úBNò ézìáì ézøîLî úà ízøîLe" :øîBà àeä¥§©§¤¤¦§©§¦§¦§¦£
úeëéôLa ,"íäa eànhú àìå 'åâå úáòBzä úBwçî¥ª©¥Ÿ§Ÿ¦©§¨¤¦§¦
ìBëé ,"õøàä úà ànèú àìå" :øîBà àeä íéîc̈¦¥§Ÿ§©¥¤¨¨¤¨

ìL ìòãeîìz ?øtëî øéòN àäé eìlä úBàîeè L ©¨§©¨§¥¨¦§©¥©§
,úBàîeè ìk àìå ,"ìàøNé éða úàîhî" :øîBì©¦ª§Ÿ§¥¦§¨¥§Ÿ¨§

áeúkä ÷lçL eðéön äîúBàîeè ìk ììkî¯éåä ©¨¦¤¦¥©¨¦§©¨§¡¥
ïàk óà ,åéLã÷å Lc÷î úàîeè :øîBà¯úàîeèa ¥§©¦§¨§¨¨¨©¨§§©

:øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,åéLã÷å Lc÷î¦§¨§¨¨¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
ìò øtëå" :øîBà àeä éøä ,òøëeî àeä BîB÷nî¦§§¨£¥¥§¦¤©

"úàîhî Lãwä¯ìò ìBëé .LãB÷ ìL úBàîehî ©Ÿ¤¦ª§Ÿ¦§¤¤¨©
ãeîìz ?øtëî äæ øéòN àäé LãBwaL äàîeè ìk̈§¨¤©¤§¥¨¦¤§©¥©§
àéîec íéàèç ,"íúàhç ìëì íäéòLtîe" :øîBì©¦¦§¥¤§¨©Ÿ¨£¨¦§¨
íéàèç óà ,ïaø÷ éða íðéàL íéòLt äî ,íéòLôc¦§¨¦©§¨¦¤¥¨§¥¨§¨©£¨¦
ïéàå älçza äòéãé da Léì ïépîe .ïaø÷ éða íðéàL¤¥¨§¥¨§¨¦©¦§¥¨§¦¨©§¦¨§¥
:øîBì ãeîìz ?äìBz äæ øéòOL óBqa äòéãé dä§¦¨©¤¨¦¤¤©§©
,øî øîà .òîLîa úBàhç éáéiç ,"íúàhç ìëì"§¨©Ÿ¨©¨¥©¨§©§©¨©¨

ìL àéáäì äæ ïéðòa éì Léúàîeè :úBàîeè L ¥¦§¦§¨¤§¨¦¨§§©
úeëéôL úàîeèå ,úBéøò éeléb úàîeèå ,äøæ äãBáò£¨¨¨§§©¦£¨§§©§¦

ãéæîa éà ?éîc éëéä äøæ äãBáò éàä .íéîc¯øa ¨¦©£¨¨¨¥¦¨¥¦§¥¦©
ââBLa éà ,àeä àìè÷¯!àeä ïaø÷ øa¯.déì òãééúà àìå ââBLa ,déa eøúà àìå ãéæîa §¨¨¦§¥©¨§¨§¥¦§Ÿ©§¥§¥§¨¦§§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zereay(iyily meil)

íúä áéúëexn`p ,cifna ycwnl qpkpd `nh iabl(bi hi xacna)z`' §¦¨¨¤
wxf `l dCp in iM l`xUIn `edd WtPd dzxkpe `Oh 'd oMWn¦§©¦¥§¦§§¨©¤¤©¦¦¦§¨¥¦¥¦¨ŸŸ©

eilrïläl äî ,'Bá Búàîeè ãBò äéäé àîèlr xaecnúàîeè ¨¨¨¥¦§¤§¨©§©¨§©
ïàk óà ,Lc÷îlr xaecn cxeie dler oaxw aeiga.Lc÷î úàîeè ¦§¨©¨§©¦§¨

z`neh lr `ed cxeie dler oaxw aeigy micenil yiy xg`l
lirl `xnbd d`iady herindy `vnp ,ycwn z`nehe ycew

(`"r)lkl mc` z`nhA rBi ik F`' weqta dxen`d 'da' zaizn¦¦©§ª§©¨¨§Ÿ
'DA `nhi xW` Fz`nh(b d `xwie)dnexz lke`d `nhy hrnl `a , ª§¨£¤¦§¨¨

:`xnbd dywne ,cxeie dler oaxw aiig epi` bbeyaàlàåherind §¤¨
lyéì änì 'da'`nhy xnel daiq oi` `ld ,jxvp `ed recn - ¨¨¨¦

cenll oi` s`e ,cxeie dler oaxw aiigzi bbeya dnexz lke`d
el` ze`neh izyay iptn ,ycwn z`nehe ycew z`nehn dnexz
aeig oi` cifna dnexz lke`d `nhl eli`e ,cifna zxk aeig yi

d`a 'da' daizd :`xnbd zvxzn .zxk,øBäè óBò úìáð úBaøì§©¦§©¨
wx d`nhn `l` ,`nh ser zlapk `ynae rbna d`nhn dpi`y
ziaa z`vnp dlapdyk wx `nhp dlke`d mc`de ,dlik`a
ycwnd zial qpkpe dze` lk` m`y dxezd daxne ,ezrila

.cxeie dler oaxw aiig ,bbeya
:`xnbd dywnúøîà àäzaizy zxn` dzr cr `ld -'da' ¨¨§©¨

àeä àèeòéî`idy `xnbd zxne` dzr cvike ,herin `id - ¦¨
ok it lr s`e ,herin `id 'da' zaiz ok` :`xnbd zvxzn .ieaix

,zeaxl `a df herinøzéià àeä àèeòéîc íeMîdf heriny - ¦§¦¨¦©©
ixdy ,xzeináéúkweqtd zligza,'òbé éë Bà'zeaizn hrnl yie §¦¦¦©

d`neh wxy el`äòéâð øacoeylk dribp ici lr da mi`nhpy - §©§¦¨
,'rbi ik' weqtdïéà,cxeie dler oaxw dilr miaiig xnelk ,ok - ¦

d`neh mle`äòéâð øa åàìc,dribp ici lr da mi`nhp oi`y - §¨©§¦¨
,dlik`a wx d`nhny xedh ser zlap epiidcàìmiaiig oi` - Ÿ

,cxeie dler oaxw dilráéúëezaiz weqt eze`a -àèeòéî 'da'- §¦¨¦¨
,herin `id mbyäåäyi df weqtay `vnp -,èeòéî øçà èeòéî £¨¦©©¦

å`ed llkdyèeòéî øçà èeòéî ïéàdf mihern ipy yi xy`ky - §¥¦©©¦
`a herind oi` ,df xg`úBaøì àlà. ¤¨§©

dpyna epipy(.a lirl):,óBqa äòéãé da ïéàå älçza äòéãé da Lé¤¨§¦¨©§¦¨§¥¨§¦¨©
'åëå íéðôa äNòpä øéòN`iaie el rceeiy cr ,dlez mixetkd meie ¨¦©©£¤¦§¦

.cxeie dlera
z`neh lr dlez mipta dyrpd xiryy oipn zx`an `xnbd

:seqa drici da oi`e dligza drici da yiy eiycwe ycwneðz̈
,ïðaømixetikd meia mipta dyrpd xirya xn`p(fh fh `xwie)øtëå' ©¨¨§¦¤

,'åâå 'ìàøNé éða úBàîehî Lãwä ìòxiryy weqtd on rnyne ©©Ÿ¤¦§§¥¦§¨¥§Ÿ
,`ziixad zxxane .d`neh ea yiy oer lr xtkn mipta dyrpd

ìL àéáäì äæ ïéðòa éì LéúBàîeè Lmda xn`py zepeer dyly - ¤¦§¦§¨¤§¨¦¨Ÿ§
,df xiry xtkn mdilry okzie 'd`neh' oeyl,äøæ äãBáò úàîeè§©£¨¨¨
íéîc úeëéôL úàîeèå ,úBéøò éeléb úàîeèå.`ziixad zx`ane §§©¦£¨§§©§¦¨¦

,d`neh oeyl el` zepeer dylya xn`p okidàeä äøæ äãBáòa©£¨¨¨
øîBà(b k `xwie)'éLc÷î úà ànè ïòîì'øîBà àeä úBéøò éeléâa ,my) ¥§©©©¥¤¦§¨¦§¦£¨¥

(l giàìå 'åâå úBáòBzä úBwçî úBNò ézìáì ézøîLî úà ízøîLe'§©§¤¤¦§©§¦§¦§¦£¥ª©¥§Ÿ
øîBà àeä íéîc úeëéôLa ,'íäa eànhú(cl dl xacna)ànèú àìå' ¦©§¨¤¦§¦¨¦¥§Ÿ§©¥

.'õøàä úà,`ziixad zx`anìBëéy xne`yìL ìòúBàîeè L ¤¨¨¤¨©¨Ÿ§
øéòN àäé eìläiniptd'ìàøNé éða úBàîehî' øîBì ãeîìz ,øtëî ©¨§¥¨¦§©¥©§©¦§§¥¦§¨¥

,'úBàîeè ìk' àìåzepeerd lk lr xtkn epi` xirydy epiidc §Ÿ¨§
`l dxezdy oeike ,mdn cg` lr `l` ,d`neh oeyl mda xn`py

,aezkd xacn oer dfi`a yexcl minkgl xqnp ,oer dfi` dyxit
,a` oipaa minkg micneleeðéön äîd`neh ea yiy oer dfi` - ©¨¦

epivn÷ìçLeze`áeúkäxg` oipraøîBà éåä ,úBàîeè ìk ììkî ¤¦¥©¨¦§¨¨§£¥¥
efåéLã÷å Lc÷î úàîeèïàk óà ,xn`e zepeerd oia wlig aezkdy §©¦§¨§¨¨¨©¨

xaecn ,eilr xtkn mipta dyrpd xirydy cg` oer yiy
.äãeäé éaø éøác ,åéLã÷å Lc÷î úàîeèa§§©¦§¨§¨¨¨¦§¥©¦§¨

,øîBà ïBòîL éaøxirydy xg` mewnn a` oipaa cenll jixv oi` ©¦¦§¥
`l` ,eiycwe ycwn z`neh lr xtknòøëeî àeä BîB÷nî- ¦§§¨

ycwn z`nehl dpeekdy dxezd drixkd envr df xirya
y ,eiycwe,'úBàîehî Lãwä ìò øtëå' øîBà àeä éøärnyne £¥¥§¦¤©©Ÿ¤¦§

xtkn `edy dpeekdy,LãB÷ ìL úBàîehîz`neh lr epiidc ¦§¤¤
.'ze`nehn ycewd lr' oeyldn wiecn jky ,eiycwe ycwn

:`ziixad zxxanìBëéy xne`yLãBwaL äàîeè ìk ìòz`neh - ¨©¨§¨¤©¤
eiycwe ycwn,øtëî äæ øéòN àäéoi`y oiae drici da yiy oia §¥¨¦¤§©¥

.drici da,'íúàhç ìëì íäéòLtîe' øîBì ãeîìzmd 'miryt' ©§©¦¦§¥¤§¨©Ÿ¨
yie ,bbeya eyrpy zexiar md 'mi`hg'e cifna eyrpy zexiar

dy wiiclíéàhçmd weqta xn`pyíéòLôc àéîeãdneca - ©¨¦§¨¦§¨¦
,weqt eze`a xen`d mirytlïaø÷ éða íðéàL íéòLt äîoi` - ©§¨¦¤¥¨§¥¨§¨

,bbeya dxiar lr wx `a oaxw ixdy ,oaxw mdilr mi`ianóà©
díéàhçmi`hg md mdilr xacn aezkdy,ïaø÷ éða íðéàLla` ©¨¦¤¥¨§¥¨§¨

seqa dricie dligza drici da yiy eiycwe ycwn z`neh
xiryd oi` ,cxeie dler oaxw dilr mi`iany ,miizpia mlrde

,`ziixad zl`ey .dilr xtknì ïépîey eiycwe ycwn z`nehLé ¦©¦§¤
,óBqa äòéãé da ïéàå älçza äòéãé daixdy oaxw za dpi`y ¨§¦¨©§¦¨§¥¨§¦¨©

,`hgy rcei epi` `hegdäìBz äæ øéòNLon `hegd lr obdl ¤¨¦¤¤
da oi`y eiycwe ycwn z`neh lr xacn aezkd `ny ,mixeqid
.oaxw za dpi` `id s`y ,seqa drici da yie dligza drici

,`ziixad daiynúBàhç éáéiç ,'íúàhç ìëì' øîBì ãeîìz©§©§¨©Ÿ¨©¨¥©¨
òîLîaicil `eal milekiy mi`hg lr zxacn dxezdy rnyn - §©§©

,seqal drici da oi`e dligza drici da yiy epiidc ,z`hg aeig
ycwn z`neh la` ,z`hg aiigzi `hgy `hegl rceei xy`ky
icil `eal mlerl dleki dpi` ,dligza drici da oi`y eiycwe

.z`hg aeig
iniptd xirydy xnel `ziixad dzvx ote` dfi`a dpc `xnbd

:dxikfdy ze`nehd yly lr xtknøî øîàlirl `aed - ¨©©
,`ziixaaìL àéáäì äæ ïéðòa éì LéúBàîeè Lxtkn odilry ¤¦§¦§©¤§¨¦¨Ÿ§

,mixetikd meia mipta dyrpd xiryúàîeèå äøæ äãBáò úàîeè§©£¨¨¨§§©
.íéîc úeëéôL úàîeèå úBéøò éeléb:`xnbd dywnäøæ äãBáò éàä ¦£¨§§©§¦¨¦©£¨¨¨

,dilr xtkn mipta dyrpd xiryy xnel `ziixad dzvxyéëéä¥¦
éîc,xaecn ote` dfi`a -éàdxf dcear cary ote`a m` -,ãéæîa ¨¥¦§¥¦

`ldàìè÷ øadzin aiegn -àeä,,eilr xtkl leki xiryd ji`e ©§¨¨
éàdxf dcear cary ote`a m`e -,ââBLa`ldàeä ïaø÷ øa- ¦§¥©¨§¨

d ji`e ,z`hg oaxw `iadl jixv `ed.eilr xtkl leki xiry
dxf dcear cary ote`a zxacn `ziixad :`xnbd zvxzn

å ,ãéæîay oeik dzin aiegn epi`déa eøúà àìea exzd `ly - §¥¦§Ÿ©§¥
dxf dcear cary ote`a xaecny e` .cary mcewàìå ,ââBLa§¥§Ÿ

déì òãééúà,dxf dcear cary el rcep `l mixetikd mei cre - ¦§§©¥
dlez xirydy xnel `ziixad dzvxe ,z`hg `iad `l okle
.z`hg `iadl eilre `hgy el rceeiy cr mixeqid on eilr obdl
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מלחמה היא היפך השלום, ולכן כאשר נאמר פדה בשלום, אי־אפשר להשתמש בלשון מלחמה, כי אם בלשון קרב, שמורה גם על 
הקירוב כו'.

ממאמר י"ט כסלו ה'תשכ"ז



xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zereay(iriax meil)

:`xnbd dywn,úBéøò éelébxiryy xnel `ziixad dzvxy ¦£¨
,eilr xtkn mipta dyrpdéîc éëéä énðote` dfi`a ,`ed mb - ©¦¥¦¨¥

,xaecnéàm` -,ãéæîa`ldàìè÷ øadzin aiegn -àeä,ji`e ¦§¥¦©§¨¨
,eilr xtkl leki xirydéàm`e -,ââBLa`ldàeä ïaø÷ øa`ed - ¦§¥©¨§¨

zvxzn .eilr xtkl leki xiryd ji`e ,z`hg oaxw `iadl jixv
zeixr ielib lr xary ote`a xaecn :`xnbdå ,ãéæîaepi`y ote`a §¥¦§

y oebk dzin aiegndéa eøúà àìe` .xary mcew ea exzd `ly - Ÿ©§¥
`a xaecnyzeixr ielib lr xary oteå ,ââBLamixetikd mei cr §¥§

déì òãéúà àì,z`hg `iad `l okle ,dxiar xary el rcep `l - Ÿ¦§§©¥
cr mixeqid on eilr obdl dlez xirydy xnel `ziixad dzvxe

.z`hg `iadl aiigzie `hgy el rceeiy
:`xnbd dywn,íéîc úeëéôLxiryy xnel `ziixad dzvxy §¦¨¦

,dilr xtkn mipta dyrpdéîc éëéä énðote` dfi`a ,`id mb - ©¦¥¦¨¥
,xaecnéàm` -,ãéæîa`ldàeä àìè÷ øa,leki xiryd ji`e ¦§¥¦©§¨¨

,eilr xtkléàm`e -àeä úeìb øa ,ââBLaji`e ,zelb aiig `ed - ¦§¥©¨
z` bxdy ote`a xaecn :`xnbd zvxzn .eilr xtkl leki xiryd

ytpdå ,ãéæîay oebk dzin aiegn epi`y ote`adéa eøúà àì- §¥¦§Ÿ©§¥
ytpd z` bxdy ote`a xaecny e` .bxdy mcew ea exzd `ly

å ,ââBLamixetikd mei crdéì òãéúà àìz` bxdy el rcep `l - §¥§Ÿ¦§§©¥
xirydy xnel `ziixad dzvxe ,zelbl `vi `l okle ,ytpd
eilre ytpd z` bxdy el rceeiy cr mixeqid on eilr obdl dlez

.zelbl z`vl,énð éàxaecnðäaCmigvex mze`a -éða åàìc ¦©¦§¨¨§¨§¥
eäðéð úeìb,diilr jxca ebxdy oebk ,zelbl mi`vei mpi`y - ¨¦§

ebxde eilr ltpe mleqa dler didy xnelkd`viy xg`ly e` ,
lr dltp oa`de ey`x z` gvxpd `ived gvexd ly ecin oa`d

.ezbxde ey`x
:zepeerd x`yn aezkd ea wligy epivn oer dfi` dpc `xnbd

ìBëé ,øî øîày xne`yìL ìòeìlä úBàîeè Lielib ,dxf dcear] ¨©©¨©¨Ÿ§©¨
[minc zekitye zeixrøéòN àäéiniptdøîBì ãeîìz ,øtëî §¥¨¦§©¥©§©

úBàîehî''l`xUi ipA,'úBàîeè ìk' àìåepi` xirydy epiidc ¦§§¥¦§¨¥§Ÿ¨§
cg` lr `l` ,d`neh oeyl mda xn`py zepeerd lk lr xtkn

,mdnäîoer dfi` -÷ìçL eðéöneze`áeúkäxg` oipraììkî ©¨¦¤¦¥©¨¦§¨
åéLã÷å Lc÷î úàîeèa ,úBàîehä ìk,ok epivnïàk óàaezkdy ¨©§§§©¦§¨§¨¨¨©¨

xtkn mipta dyrpd xirydy cg` oer yiy zepeerd oia wlig
xaecn ,eilr.äãeäé éaø éøác ,åéLã÷å Lc÷î úàîeèazxxan §§©¦§¨§¨¨¨¦§¥©¦§¨

:`xnbd÷ìç éàîx`yn eiycwe ycwn z`neha aezkd ©¦¥
:`xnbd zx`an .ze`nehdãøBéå äìBòa éúééîclr xaerdy - §©§¥§¤§¥

ea yiy cxeie dler oaxw `ian bbeya eiycwe ycwn z`neh
aiig bbeya zexiard x`y lr xaerd eli`e ,xiyre ipr oia welig
:`xnbd dywn .xiyre ipr oia welig ea oi`y epiidc ,reaw oaxw

àîéà`z -`ed eilr xtkn iniptd xirydy oerdy xnäãBáò ¥¨£¨
÷ìç éàîe ,äøæ,ze`nehd x`yn dxf dceara aezkd)`xnbd ¨¨©¦¥

d`ianïîéñ,oldl dizel`yløéæð ,òøBöî ,úãìBé ,äøæ äãBáò ¦¨£¨¨¨¤¤§¨¨¦
éúééîc ,(('åëå)`weec z`hgl `ian bbeya dxf dcear caerdy - §©§¥

äøéòNmifir zxiry -äaNk àìå,zezixk iaiig x`y eli`e §¦¨§Ÿ¦§¨
:`xnbd zvxzn .dayk e` dxiry e` mi`ian mibbeyáø øîà̈©©

ïðéøîà÷ ì÷äì ÷ìç ïðà ,àðäkzywan `ziixad xnelk ,epgp` - ©£¨£©¦¥§¨¥¨¨§¦©
epivny myky xn`pe ,`lewl `ed eay weligdy oer `evnl
`lewl sqep welig yi jk ,zepeerd x`yl df oer oia `lewl welig
it lr s` eilr xtkn iniptd xirydy ,zepeerd x`yl df oer oia

,elyn oenn ea xqig `l xtkznde xeaiv oaxw `edyéàäå- §©
,zezixk iaiig x`yl dxf dcear oia epivny weligde÷ìç¦¥

,àeä øéîçäìm`e ,dayk `le dxiry `weec `iadl jixv `edy §©£¦
.egxk lra dp`iai mixwi minca `l` dxiry `vni `l

:`xnbd dywnàîéàxtkn iniptd xirydy d`nehdy xn`z - ¥¨
z`neh `id dilr,úãìBédpi` mixetikd mei xar m`y xn`pe ¤¤

,miycwa lek`l zxzene oaxw `iadl cer dkixv÷ìçcixdy - §¦¥
,ze`nehd x`y oiae dpia aezkd wligàúééîcz`ln xg`y - §©§¨

oaxw d`ian dzxdh ini,ãøBéå äìBòzclei oia welig ea yiy ¤§¥

.reaw oaxw mi`ian ze`nehd x`ya eli`e ,dxiyr zcleil dipr
:`xnbd zvxzn,àéòLBä áø øîàweqta xn`pàìå ,'íúàhç ìëì' ¨©©©§¨§¨©Ÿ¨§Ÿ
,'íúàîeè ìëì'eli`e ,`hg lr xtkn iniptd xirydy epiidc §¨§Ÿ¨

lek`l lkezy ,dzxdhl `a `l` `hg lr `a epi` zclei oaxw
.ycwnl qpkidle miycwa

:`xnbd dywnénð úãìBé øîàc ,éàçBé ïa ïBòîL éaøìemby - §©¦¦§¤©§¨©¤¤©¦
zclei,àéä úàèBçzrayp zcll zrxek `idy dryay iptn ¥¦

lr zxaer okn xg`le ,dlral cer wwfiz `ly dixeqi aexn
,df `hg lr dl xtkn d`ian `idy oaxwde ,dzreayàkéà éàî©¦¨

øîéîìlr xtkn iniptd xirydy `ziixad ixac z` x`ap ji` - §¥©
.zclei lr xtkn `edy xnel xyt` `ld ,eiycwe ycwn z`neh

:`xnbd zvxzndéîòèì ïBòîL éaø[enrhl-]àeä BîB÷nî øîàc ©¦¦§§©§¥§¨©¦§
òøëeîeiycwe ycwn z`neh lr xtkn iniptd xiryy dny - §¨

xirya xn`py dnn cnlp `l` 'ze`nehn' zaizn cnlp epi`
xtkn `edy dpeekdy rnyne ,'ze`nehn ycwd lr xtke' envr
lr wlge ,eiycwe ycwn z`neh lr epiidc ,ycew ly ze`nehn

.dcedi iax
:`xnbd dywnàîéàxtkn iniptd xirydy d`nehdy xn`z - ¥¨

z`neh `id dilr,òøBöîepi` mixetikd mei xar m`y xn`pe §¨
x`y oiae epia wlig aezkd ixdy ,oaxw `iadl cer jixv
cxeie dler oaxw `ian ezrxvn `txzpy xg`ly ,ze`nehd,

:`xnbd zvxzn .reaw oaxw mi`ian ze`nehd x`ya eli`eøîà̈©
,àéòLBä áøweqta xn`p,'íúàîeè ìëì' àìå ,'íúàhç ìëì' ©©§¨§¨©Ÿ¨§Ÿ§¨§Ÿ¨

epi` rxevn oaxw eli`e ,`hg lr xtkn iniptd xirydy epiidc
.ezxdhl `a `l` `hg lr `a

:`xnbd dywníéøác äòáL ìò øîàc ,éðîçð øa ìàeîL éaøìe§©¦§¥©©§¨¦§¨©©¦§¨§¨¦
,ïéàa íéòâð,`ey zreay lre ,minc zekity lre ,rxd oeyl lr §¨¦¨¦

.oird zexv lre ,lfbd lre ,gexd zeqb lre ,zeixr ielib lreéàî©
øîéîì àkéàiniptd xirydy `ziixad ixac z` x`ap ji` - ¦¨§¥©

xtkn `edy xnel xyt` `ld ,eiycwe ycwn z`neh lr xtkn
:`xnbd zvxzn .rxevnd i`hg lríúä,rxevna -øtkàc déòâð ¨¨¦§¥§¦©©

déìyiiazne xrhvn `edy ,e`hg lr el xtkn envr rbpd - ¥
,erbpaådïaø÷ick wx `aééBøzLéàì`eal exizdl -ìäwa,`le §¨§¨§¦§§¥©¨¨

.e`hg lr xtkl
:`xnbd dywnàîéàålr xtkn iniptd xirydy xn`z -øéæð §¥¨¨¦

àîèzepaxw `iadl eilre ,ezexifp ini jeza znl `nhpy - ¨¥
,ezexifp ini z` milydle÷ìçcoiae epia aezkd wlig ixdy - §¦¥

,ze`nehd x`yéúééîcizy `iadl jixv `edy -äðBé éðáe íéøBz §©§¥¦§¥¨
`iadl jixv epi`e ,dlerl cg`e z`hgl cg` ,dpei ipa ipy e` -
x`yl xifp oia welig epivny oeike ,ze`nehd x`yak dnda oaxw
lr xtkn iniptd xirydy `id aezkd zpeek `ny ,ze`nehd
,mixetikd mei xare eizepaxw `iad `l m`y xnelk ,`nh xifp

:`xnbd zvxzn .dpei ipa e` mixez `iadl cer jixv epi`áø øîà̈©©
,àéòLBäweqta xn`p,'íúàîeè ìëì' àìå ,'íúàhç ìëì'epiidc ©§¨§¨©Ÿ¨§Ÿ§¨§Ÿ¨

mpi` `nh xifp zepaxw eli`e ,`hg lr xtkn iniptd xirydy
ixdy ,dxdha zexifp eilr ligdl ick mi`a `l` `hg lr mi`a
`id aezkd zxifbe ,mzligzn ezexifp ini z` aey zepnl eilr
zepaxwd z` `iaiy cr eilr dlg dpi` dipyd zexifpdy

.eilr milhend
:`xnbd dywnénð øéæð øîàc ,øtwä øæòìà éaøìexifp mby - §©¦¤§¨¨©©¨§¨©¨¦©¦

,àeä àèBç,oii ziizy eilr xq`y envr z` xrivy iptnéàî ¥©
øîéîì àkéàiniptd xirydy `ziixad ixac z` x`ap ji` - ¦¨§¥©

xtkn `edy xnel xyt` `ld ,eiycwe ycwn z`neh lr xtkn
xtwd xfrl` iax :`xnbd zvxzn .xifpd ly e`hg lrdì øáñ̈©¨

øîàc ,ïBòîL éaøkycwn z`neh lr xtkn iniptd xiryy dny §©¦¦§§¨©
`l` 'ze`nehn' zaizn cnlp epi` eiycweòøëeî àeä BîB÷nî- ¦§§¨

ycwd lr xtke' envr xirya xn`py dnn z`f micnel
.'ze`nehn

eyxca dpc `xnbdmi`pzd miyxec dne ,`ziixaay mi`pzd z
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íúàîåè ìëì àìå`a epi` zclei oaxwe -

lek`l dz`nehn dxdhl `l` ,dxtkl
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dcp) "zltnd" wxta gkenck `pilf` `aex xza

oaxw za e`lc ,dlitdy dyibxd `l e` .(` ,hk
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,oaxw xa aiyg `l ,(` ,ar) dcp seqa opixn`ck
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dlzic `kd jixt `zyde .wtqd lr oi`ian oi`y

z`hg `iazy mixetkd mei xg`l cr xiryd dl

`xza wxta la` .jenqac ipd lk oke .serd

`zydc ,llk `iaz `lc jixt (` ,ek) zezixkc

.mzd ipynck `kd ipyn `lc xity iz`

øîàoaxw :xn`z m`e - mz`hg lkl `xw

irac :xnel yie !z`hg ixwi` inp zclei

:iiepyl ivn `le .mirytc `inec z`hg lr `ay

,"xtke" aizk inp zcleiac ,"xtke" `xw xn`

.miycwa lek`l dxdhne dxtkny epiide

àîéàå:xn`z m`e .'eke wlg i`ne - rxevn

ely z`hga :xnel yie !my` inp iziin `de

.lwdl wlg `dinìòoi`a mirbp mixac dray

jpd` oaxw `nlra iziin `l `de :dniz -

oizrc` wqiz ikide ,rxevn `edyk `l` zexiar

:ozp oa dcedi epiaxl d`xpe ?ziinw d`hg`c

dxtkl ,iziin ediiexz`c oizrc `wlqc

iziin dxtkl e`lc ipyne .ldwa iiexzy`le

.ldwa iiexzy`l `l`àîéà- `nh xifp

iziinc - wlg i`ne ,`nhpy rci `le :yexit
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`l` `heg ixwi` `l `de :xn`z m`e -
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,dipy mrt oiid on envr xrivy el `a d`nehd

xtke dia opixw ,`hga dpyy (` ,b) xifpa xn`ck

opaxl la` ,xtwd xfrl` iaxl `wece .ez`nehn

,`hgd lr `a epi` oaxwd cifna `nhp elit` -

opaxl ,ied `heg e`lc qpe`a `nhp elit` `dc
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!àeä ïaø÷¯ì Ceîñ déì òãéúàc ,àëéøö àìéúééîcà àðéîà Czòc à÷ìñ ;änçä úòé÷L ¨§¨¨§¦¨§¦§§©¥¨¦§¦©©©¨¨§¨©§¨¨¦¨©§¨§¥
éìúéð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

שבועות. שבועות שתים - פרק ראשון דף ח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רמח
oifge` mipya cenr g sc ± iying wxt`nw `aa

äéì éìúéð.mixeqid on -äéì àéù÷ éàîdl sili `d ?xtkn df lry oipne :xn`c -

!mirytc `inec mi`hgn dil `iz`e ,oaxw za dpi` efe ,xtkn oaxw za dpi`y lrc

êôéî êåôéðllkl iz` `lc seqa drici da yie dlgza drici da oi`y lr xtki df -

jixhvi` ikdle ,seqa drici da oi`e dlgza drici da yiy lr dlzi oevigde ,oaxw

!"mz`hg lkl"íúàèç ìëìaizk `le -

ytn",ryta `ed eiykr :xnel ,"mz`hge mdir

llkl `aiy cr eilr dlzie ,oaxw xa epi`y

.z`hgúî íàù.el rceeiy mcew -äúéî
ú÷øîî,et) `neic `xza wxta opixn` ikdc -

daeyz dyry zeperd lk zwxnn dziny (`

mei `le ozxtk zxneb daeyzd oi`e odilr

.zexeng zexiar oebk ,ozxtk xneb mixetkd

äéãéãà éîéðô øôëéðåda yiy lr zelzl -

.seqa drici da oi`e dlgza driciïåöéçãàå-

.seqa drici da yie dlgza drici da oi`y lr

oevig car `lc `kidl dpin `wtpe :opiqxb ikd

.jxevd lka mixiry mdl did `l m` -øîà
úçà àø÷zg` eizepxw lr oxd` xtke" -

eilr xtkny ,aizk iniptd gafnae ."dpya

`kde .mrl xirye mipdkl xt ,xirye xtd mcn

jixhvi` i`nlc ,`ed `xizi `xw?iiexe`l i`

`icda - eilr xtkn mixetkd z`hg mcy jl

xy` gafnd l` `vie" :"zen ixg`"a aizk

,`z` dyxcl `l` !'ebe "eilr xtke 'd iptl

.zg` dxtk `l` o`k oi`c "zg`" xn`weøîà
äðùá úçà àø÷zg`" iaizk ipnif ixz -

dpya zg` eizepxw lr oxd` xtke" :"dpya

."xtki dpya zg`" ,"mixetkd z`hg mcn

lr xtke"l "zg`" jnq `xwc diyixa

o`k oi`y "zg` xtke" dipin opiyxce ,"eizepxw

dxtk xtkn epi`y cnil ,zg` dxtk `l`

,"dpya"l "xtki" jnq `xwc `tiqae .zxg`

cg` oi`y xnel ,"xtki dpya zg`" aizkc

df `l` ef dxtk xtkn dpyd zepaxw lkn

.cala'åëå øîàã ìàòîùé éáøìåidliya -

`lc opinwen (a ,hi zereay) "d`nehd zerici"

dler oaxwa dlgza drici l`rnyi iax ira
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éàîåixiry `dc meyn i`e .da oi`e da oi` xninl ira `le - da yie da oi` edpip

,"'dl" mzd aizk - jtin jitp jzrc `wlq ,mixtkn miycg iy`x ixirye milbxd

hwpinl ivn ded `l ,"'dl" yixc `lc oerny iaxl elit`e .'d `l` ea xikn oi`y z`hg

.xtkn df xtkn dfy dn lr :oizipznc `ywid meyn ,da oi`e da oi` edpip i`n

øôëðåsicr ine :xn`z m`e - dxenb dxtk

,dlez `l` epi`c glzynd xiryn

iaiigc (` ,dk) zezixkc `xza wxta xn`ck

mei xg` `iadl miaiig oi`ce zeny`e ze`hg

`w `xwc zernynn `kdc :xnel yie ?mixetkd

xtkny rnyn "mz`hg lkl xtke"c ,jixt

`l glzynd xiry iab la` .`hgd lk ixnbl

iab `le iecie iab `l` "mz`hg lkl" aizk

.dxtk

éàî:dniz - z`hg llkl iz`c mz`hg lkl

iab (` ,ek) zezixkc `xza wxta jixtc

mei xg` rciizn ik `ni` :glzynd xiry

`d ?i`n`e !z`hg iziin `l inp mixetkd

:xnel yie !"mz`hg lkl" aizk inp dicica

mixetkd mei mcew el rcepy oeik ,inp mzdc

dy`l` ,ielz my` `iadl el dide ,wtqa di

xg` el rcepyk elit` - xtkn glzynd xiryy

`iadl jxhvi `l zi`ce drici mixetkd mei

li`ed z`hg llkl iz` ixwin xityc ,z`hg

rcep `lc `kid ,`hiyt la` .my` llkl `z`e

- mixetkd mei mcew wtq zrici elit` ,llk el

"mz`hg lk"c dyxcn ,el rceiyk z`hg `iaiy

ol zil glzynd xiry iab ,inp i` .`kd yixcck

ixdy ,z`hg llkl ez`c jpd `wec yxcinl

lr ,oaxw ipa llk opi`y zexiar dnk lr xtkn

xiry ,inp i` .zexiar x`ye dyrz `l lre dyr

jenq dil rciiz` ik dlezy ,sicr glzynd

.ziyixtck ,dngd zriwyl

][` ,a lirl dpynl jiiyäîxtkn oi` inipt

m`e - 'eke oevig s` drici el yiy xac lr `l`

oi`y `hg yixc `lc oerny iaxl gpizd :xn`z

xtkn `lc `ywid jixhvi`c ,'d `l` ea xikn

jixhvi` i`n` dcedi iaxl `l` .milbx` oevig

yie da oi`` xtkn oevig jgxk lr `d ?`ywid

jitpc jxtinl `kilc ?dil znwen i`nac ,da

z`hg "'dl" aizk `dc ,milbx` oevig jtin

e`l i`c :xnel yie !da yie da oi`` jixhvi`c rnyn oizipzn oeylnc ,eiycwe ycwn z`neha `l` zexiar x`y` xtkn `lc `ywid jixhvi`c xnel oi`e !'d `l` da xikn oi`y

df dn ,reaw onfa `a dfe li`ed :opiyxc ied `le ,zexiar x`ya da oi`e da oi`a milbxce ycg y`x zxtke ,eiycwe ycwn z`nehc da oi`e da oi`a oevig zxtk opinwen ded `ywid

lr ,iniptn oevigc `ywid `ki`c `zyd la` .'ek df s` da oi`e da oi`` xtkn df dn :opiyxc ied `l` ,l`rnyi iax iac `pz yixcck 'ek eiycwe ycwn z`neh lr `l` xtkn oi`

.l`rnyi iax iac `pz yixcck opiyxc jgxkøôëéð.lirl ziyixtck ,yegl oi` z`hg llkl iz` `lc ab lr s` - oevigc`e dicic` inipt

à÷ôðå.dfl df oia drxi`y d`neh meyn :xnel yie ?llk `a dnl oevig ok m` :xn`z m`e - oevig car `lc `kid dpinäøôë:xn`z m`e - zextk izy xtkn oi`e xtkn zg`

zg` mrt `l` `dz `l ,da oi`e da yi epiidc ,ea daezkd ezxtk xwirc oeik ,yegl oi`c :xnel yie ?dpya minrt ef dxtk didz ok m` oevigc` inp xtkn i`c ipyn `l i`n`

,oixtkn miycg iy`x ixirye milbx ixiry i`d :oevig iab jenqa xn`wcn ,rcz !dpya zg` mrt `l` oevig zxtk `dz `ly opirac iniptl oevig ywzi`cn dil wetiz :xn`z m`e .dpya

oi`c ipyil - iniptc`e dicic` oevig xtkipe :jixtc inp jenqae .iniptl oevig ywz`cn :ipyne !aizk iniptd xirya "zg`" aizk ik `de :jixt onwl oke .dpya minrt `ied ok m`e :yexit

`ywid gkn ,daxc`e .iniptc` oevige oevigc` inipt xtki `ly ihernl ol zil ,`ywida silic `l` ,oevigc diteba "zg`" aizk `lc oeikc :xnel yie !ywzi`cn ,zextk izy xtkn oevig

iy`x ixirye milbx ixiry `d :xity jenqa jixt ,iccdl yewzi` `lc ,milbxce miycg iy`xe oevig la` .jixtc `ed iccdl yewzi`c gkne ,xtkn df xtkn dfy dn lr :xnel ol zi`

.oevigc seba "dpya zg`" aizk eli`k ied mixg` zxtk oiprlc .mixtkn miycgøôëéðå,"dpya zg`" dyxc jd rci `lc dywnd :xn`z m`e - inipt ciarc i`n`e dicic` oevig

:jixtc `kxit` la` .ef `l` zxg` dxtk xtkn epi` oevige li`ed ,"dpya zg`" el uxziy rci i`ce `iyew jd`c :xnel yie ?`l eze inipt` ediiexz elzil e` extkilc jixt `l i`n`

`le cg` xac lr mdipy e`ai `ly `ed `xaqc ,xnel yi inp i` .iniptc ied `l ezxtk xwirc oeik ,"dpya zg`"n hernipc dywnl dil xazqin `l - iniptc`e dicic` oevig xtkipe

`wtp :xn`w `le ,oevig ciar `lc `kid dpin `wtpe :lirl xn`wc xity iz` `zyde .dfl df oia drxi`y d`neh meyn `l` oevig `a `le lireiy ,xnel `xaq oi` dfe .df `la df lirei

,cegl iniptc` ediiexz ez` mlerlc `nipe :xn`z m`e .cala dfl df oia drxi`y d`neh` oevig `ai `ly ick ,oevigc` inipt xtki `l jk xg` oevig ciarc `kidc .ipiae ipia obdl dpin

?inipt df lr dlzi j`ide ,z`hg llkl iz` `l ok m` ,ixnbl xtkn oevig i`c :xnel yie !dxtkl oevige zelzl inipt iedeäàîåèìdpin `wtpe :xn`w `l `kd - dfl df oia drxi`y

.oevig `le inipt eyri - cg `l` `kil i`e ,oevig mcew axw iniptc .lirl xn`wck ,inipt car `lc `kidl

äøôëaezkilc ibq `lc meyn ,"dpya zg`" inp dia aizkc ab lr s` `nw `xwn dyxc jd yxcnl opivn `lc ,ezxaqc d`xpe .lirlc `xw epiid e`lc :qxhpewd yxit - 'ek `dz `l ef

zg`" aizk `lcn ,`nw `xwn opirny inp dyxc `dc yxtn [wgvi epiaxe] (i"yxe) .zextk izy xtkn oi`c `ziinw dyxc `l` dipin yxcinl epivn `le ,"dpy" `la "zg`"

.dyxc meyl jixhvi` `pixg` `xwe ."dpya" aizke ,"xeyra
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zereay(iriax meil)

déì éìúéð,mixeqid on eilr obie xiryd el dlzi -ïì òîLî à÷ ¦§¥¥¨©§©¨
wx obdl dlez iniptd xirydyla` ,oaxw ipa mpi`y mi`hg lr

.dlez epi` oaxw ipa mdy mi`hg lr
z`neh lr dlez iniptd xirydy `ziixad ixaca dpc `xnbd

:seqa drici da oi`e dligza drici da yiy eiycwe ycwnøîà̈©
øîlirl `aed -(:f),`ziixaaïépîeiycwe ycwn z`nehlLiL ©¦©¦¤¤

äæ øéòOL óBqa äòéãé da ïéàå älçza äòéãé da[iniptd-]äìBz ¨§¦¨©§¦¨§¥¨§¦¨©¤¨¦¤¤
,mixeqid on `hegd lr obdliaiig ,'mz`hg lkl' xnel cenlz

zeywdl yi ike :`xnbd ddnz .rnyna ze`hgà÷ éàî ,ïépî¦©¦©¨
déì àéL÷iniptd xiryy oipn dl`yy `ziixal dyw did dn - ©§¨¥

oi`e dligza drici da yiy eiycwe ycwn z`neh lr obdl dlez
'mz`hg lkl mdiryte'n dcnl `ziixad `ld ,seqa drici da
`a xirydy mi`hgd mb jk oaxw ipa mpi` mirytdy myky
drici da yiy eiycwe ycwn z`nehe ,oaxw ipa mpi` mdilr
mircei ep` ok m`e ,oaxw za dpi` seqa drici da oi`e dligza

:`xnbd zx`an .dilr `a xirydydéì àéL÷ à÷ éëädid jk - ¨¦¨©§¨¥
,`ziixal dywúøîàc àzLädy zxn`y dzr -íéàhç ©§¨§¨§©©¨¦

md mdilr `a xirydyíéòLôc àéîec,mirytl dneca -äî §¨¦§¨¦©
åàìc íéòLtmpi` -ïaø÷ éða,cifn mdy oeikóàdénð íéàhç §¨¦§¨§¥¨§¨©©¨¦©¦

åàìcmpi` md mb -àîéà ,ïaø÷ éðami`hgdy xn`z m`d - §¨§¥¨§¨¥¨
,ixnbl mirytl minec zeidl mikixvïaø÷ éða åàìc íéòLt äî©§¨¦§¨§¥¨§¨

óà ,íìBòìdíéàhçel` mdåàìcmpi`y -éàîe ,íìBòì ïaø÷ éða §¨©©¨¦§¨§¥¨§¨§¨©
eäðéðy eiycwe ycwn z`neha ,xaecn mi`hg el`ae -da ïéà ¦§¥¨

,óBqa äòéãé da Léå älçza äòéãédrici dzid `ly oeiky §¦¨©§¦¨§¤¨§¦¨©
,mlerl oaxw aiigzdl leki epi` dligzaìáàycwn z`neh £¨

y eiycweòãéúî éëc ïåék ,óBqa äòéãé da ïéàå älçza äòéãé da Lé¤¨§¦¨©§¦¨§¥¨§¦¨©¥¨§¦¦§§©
déì,`hgy el rcep xy`ky -,àeä ïaø÷ øaoaxw `iadl eilre ¥©¨§¨

jkitl ,cxeie dleràîéàiniptd xirydy xen` -éìúéì àì`l - ¥¨Ÿ¦§¥
.dilr dlziàîéz éëåeiycwe ycwn z`nehy xnel dvxz m`e - §¦¥¨

yõeça äNòpä øéòN ,óBqa äòéãé da Léå älçza äòéãé da ïéà¥¨§¦¨©§¦¨§¤¨§¦¨©¨¦©©£¤©
øtëî íéøetkä íBéådpyna x`eank ,dilr(.a lirl)z` jixv oi`e , §©¦¦§©¥

,dilr dlziy iniptd xirydàðéîà Czòc à÷ìñdler did - ¨§¨©§¨¨¦¨
,xnel yi oky ,`iyewd z` zegcl jka oi`y ,xnel jzrcaCeôéð¥

Côéîiniptd xirydy xn`pe ,dpynd ixac z` silgpe jetdpy - ¥¨
da yie dligza drici da oi`y eiycwe ycwn z`neh lr xtkn
lr mixtkn mixetikd meie uega dyrpd xirye ,seqa drici
drici da oi`e dligza drici da yiy eiycwe ycwn z`neh

kle ,seqalr obdl dlez iniptd xiryy oipn `ziixal dywed j
drici da oi`e dligza drici da yiy eiycwe ycwn z`neh

,`ziixad daiyd jk lre ,seqaàø÷ øîàiniptd xiry iablìëì' ¨©§¨§¨
ììkî ,'íúàhçdfn rnyn -eäðéð úBàhç éðácmi`hgdy - ©Ÿ¨¦§¨¦§¥©¨¦§

aeig icil `eal milekiy mi`hg md mdilr `a iniptd xirydy
mle` ,seqa drici da oi`e dligza drici da yi epiidc ,z`hg

.mixeqid on eilr obdl dlez iniptd xiryd el rceeiy cr
:`xnbd dywnøtkúðåxtki iniptd xirydy -äøeîb äøtklr §¦§©¥©¨¨§¨

drici da oi`e dligza drici da yiy eiycwe ycwn z`neh
wx `ed recne ,oaxw `iadl jxhvi `l el rceeiyk s`e ,seqa

:`xnbd zvxzn .exear dlezáéúk éàe mdirytn''íúàhçîok` ¦§¦¥©Ÿ¨
mixne` epiidúøîà à÷ãkxtkn iniptd xirydy ,zxn`y enk - ¦§¨¨§©

xirydy dpeekd 'mdirytn'y enk ixdy ,ixnbl ef d`neh lr
lr xtkn `edy dpeekd 'mz`hgn' jk ,ixnbl mirytd lr xtkn

mle` ,ixnbl mi`hgdáéúëc àzLämdirytne' aezky dzr - ©§¨¦§¦
,'íúàhç ìëì`a xirydy micnel ep`ðäìCze`neh oze`l - §¨©Ÿ¨§¨¨

eúàccizra e`eaiy -,úàhç ììëìwx `l` xtkn epi` xiryde §¨¦§¨©¨

aeigl cer dribn ef d`neh dzid `l xtkn did m`y ,dlez
.z`hg

:`xnbd zl`eyL øçàî éëåiniptd xirydøtëî Bðéàlr ixnbl §¦¥©©¤¥§©¥
,eiycwe ycwn z`nehäìBz änìlr dlez `ed oipr dfi`l - §©¤

:`xnbd zayiin .ef d`nehúî íàL øîBì ,àøéæ éaø øîà`la ¨©©¦¥¨©¤¦¥
,`hgy el rcepy,ïBò àìa úî`iadl leki epi`e zny oeiky ¥§Ÿ¨

.eilr xtkn xiryd ,z`hg,àáø déì øîà`ld,úî íàdäúéî ¨©¥¨¨¦¥¦¨
dnvrú÷øîîzkqna x`eank ,eizepeer lr el zxtkne dwpn - §¨¤¤

`nei(.et)meie daeyzy zepeerd lk z` zwxnn dziny ,
.mdilr xtkl ick miwitqn mpi` mixetikd,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

dlez iniptd xiryd,ïéøeqiä ïî åéìò ïâäìcr yper lawi `ly §¨¥¨¨¦©¦¦
.cxeie dler oaxw `iaie `hgy el rceeiy

dpyna epipy(.a lirl):,óBqa äòéãé da Léå älçza äòéãé da ïéà¥¨§¦¨©§¦¨§¤¨§¦¨©
'åë øtëî íéøetkä íBéå õeça äNòpä øéòNxn`py(`i hk xacna) ¨¦©©£¤©§©¦¦§©¥

iniptd dn ,xtkn df xtkn dfy dn lr ,'mixRMd z`Hg caNn'¦§©©©©¦ª¦
`l` xtkn oi` oevigd s` ,drici da yiy xac lr `l` xtkn oi`

:`xnbd dywn .drici da yiy xac lrLe÷zéà éLB÷zéà éãkî¦§¦¦§¥¦§
äìéãã,ok m` ,dfl df mixiryd ipy eywedy xg`n -øtëðe- ©£¨¥§©¥

d xiryd xtkiyéîéðt,ze`neh ibeq ipy lrdéãécàlr - §¦¦©¦¥
ycwn z`neh lr dlziy xnelk ,dilr `a `edy d`nehd

,seqa drici da oi`e dligza drici da yiy eiycweïBöéçcàå- §©§¦
z`neh `idy ,dilr xtkn uega dyrpd xirydy d`nehd lre
,seqa drici da yie dligza drici da oi`y eiycwe ycwn

ïBöéç ãáò àìc àëéäì dðéî à÷ôðåz` aixwd `ly ote`a - §©§¨¦¨§¥¨§Ÿ¨©¦
ick mixiry ycwnd ziaa eid `ly oebke ,uega dyrpd xiryd

:`xnbd zvxzn .jxevdàø÷ øîàgafn iabl weqta xn`p - ¨©§¨
iniptd'úçà'z`Hg mCn dpXA zg` eizpxw lr oxd` xRke'] ©©§¦¤©£Ÿ©©§Ÿ¨©©©¨¨¦©©©

'mixRMd(i l zeny)odkdy ici lr xtkn iniptd gafndy epiidc ,[ ©¦ª¦
df weqte ,xiryd mcne xtd mcn mixetikd meia eilr dfn lecbd

xn`p ixdy ,xzein(gi fh `xwie)'d iptl xW` gAfOd l` `vie'§¨¨¤©¦§¥©£¤¦§¥
gAfOd zFpxw lr ozpe xirVd mCnE xRd mCn gwle eilr xRke§¦¤¨¨§¨©¦©©¨¦©©¨¦§¨©©©§©¦§¥©

epnn miyxec `l` ,'aiaqyúçà äøtkxirydøtëî Bðéàå ,øtëî ¨¦©¨¨©©§©¥§¥§©¥
,úBøtk ézL,zxg` dxtk eilr yiy `hg lr xtkn epi`y xnelk §¥©¨

da yie dligza drici da oi`y eiycwe ycwn z`neh lr eli`e
okle ,uega dyrpd xiryd `ide ,zxg` dxtk yi seqa drici
z` eaixwd `ly dxwna s` eilr xtkn epi` iniptd xiryd

.uega dyrpd xiryd
:`xnbd dywnïBöéç øtëðelr xtki uega dyrpd xirydy - §©¥¦

,ze`neh ibeq ipydéãécà`idy ,dilr `a `edy d`nehd lr - ©¦¥
drici da yie dligza drici da oi`y eiycwe ycwn z`neh

,seqaéîéðt ãéáòc éànàå`a iniptd xirydy d`nehd lre - §©©§¨¥§¦¦
drici da yiy eiycwe ycwn z`neh lr dlziy xnelk ,dilr

,seqa drici da oi`e dligzaäàîeèì dpéî à÷ôðdrici da yiy ©§¨¦¨§§¨
dligzaäæì äæ ïéa äòøéàczaxwdl iniptd xiryd zaxwd oia - §¥§¨¥¤¨¤

dilr zelzl leki epi` iniptd xirydy ,uega dyrpd xiryd
okle ,ef d`neh lr dlziy dn oi`y `vnpe ,axwed xaky iptn

:`xnbd zvxzn .uega dyrpd xiryd dilr dlziàø÷ øîàiabl ¨©§¨
miinrt iniptd gafn'äðMa úçà'zg` eizpxw lr oxd` xRke'] ©©©¨¨§¦¤©£Ÿ©©§Ÿ¨©©

'mkizxcl eilr xRki dpXA zg` mixRMd z`Hg mCn dpXAzeny) ©¨¨¦©©©©¦ª¦©©©¨¨§©¥¨¨§ŸŸ¥¤
(i ldaizl jenq `edy weqtd zligzay 'dpya zg`'dne ,[

izy xtkn epi`e xtkn zg` dxtky lirl `xnbd dcnl 'xtike'
y miyxec weqtd jynday 'dpya zg`'dne ,zextkBæ äøtkly ©¨¨

drici da oi`e dligza drici da yiy eiycwe ycwn z`neh
,seqaàäz àìŸ§¥
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déì éìúéð,mixeqid on eilr obie xiryd el dlzi -ïì òîLî à÷ ¦§¥¥¨©§©¨
wx obdl dlez iniptd xirydyla` ,oaxw ipa mpi`y mi`hg lr

.dlez epi` oaxw ipa mdy mi`hg lr
z`neh lr dlez iniptd xirydy `ziixad ixaca dpc `xnbd

:seqa drici da oi`e dligza drici da yiy eiycwe ycwnøîà̈©
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déì àéL÷iniptd xiryy oipn dl`yy `ziixal dyw did dn - ©§¨¥

oi`e dligza drici da yiy eiycwe ycwn z`neh lr obdl dlez
'mz`hg lkl mdiryte'n dcnl `ziixad `ld ,seqa drici da
`a xirydy mi`hgd mb jk oaxw ipa mpi` mirytdy myky
drici da yiy eiycwe ycwn z`nehe ,oaxw ipa mpi` mdilr
mircei ep` ok m`e ,oaxw za dpi` seqa drici da oi`e dligza

:`xnbd zx`an .dilr `a xirydydéì àéL÷ à÷ éëädid jk - ¨¦¨©§¨¥
,`ziixal dywúøîàc àzLädy zxn`y dzr -íéàhç ©§¨§¨§©©¨¦
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,xnel yi oky ,`iyewd z` zegcl jka oi`y ,xnel jzrcaCeôéð¥

Côéîiniptd xirydy xn`pe ,dpynd ixac z` silgpe jetdpy - ¥¨
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lr mixtkn mixetikd meie uega dyrpd xirye ,seqa drici
drici da oi`e dligza drici da yiy eiycwe ycwn z`neh
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,`ziixad daiyd jk lre ,seqaàø÷ øîàiniptd xiry iablìëì' ¨©§¨§¨
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aeig icil `eal milekiy mi`hg md mdilr `a iniptd xirydy
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.mixeqid on eilr obdl dlez iniptd xiryd el rceeiy cr
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,'íúàhç ìëì`a xirydy micnel ep`ðäìCze`neh oze`l - §¨©Ÿ¨§¨¨

eúàccizra e`eaiy -,úàhç ììëìwx `l` xtkn epi` xiryde §¨¦§¨©¨

aeigl cer dribn ef d`neh dzid `l xtkn did m`y ,dlez
.z`hg

:`xnbd zl`eyL øçàî éëåiniptd xirydøtëî Bðéàlr ixnbl §¦¥©©¤¥§©¥
,eiycwe ycwn z`nehäìBz änìlr dlez `ed oipr dfi`l - §©¤

:`xnbd zayiin .ef d`nehúî íàL øîBì ,àøéæ éaø øîà`la ¨©©¦¥¨©¤¦¥
,`hgy el rcepy,ïBò àìa úî`iadl leki epi`e zny oeiky ¥§Ÿ¨

.eilr xtkn xiryd ,z`hg,àáø déì øîà`ld,úî íàdäúéî ¨©¥¨¨¦¥¦¨
dnvrú÷øîîzkqna x`eank ,eizepeer lr el zxtkne dwpn - §¨¤¤

`nei(.et)meie daeyzy zepeerd lk z` zwxnn dziny ,
.mdilr xtkl ick miwitqn mpi` mixetikd,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

dlez iniptd xiryd,ïéøeqiä ïî åéìò ïâäìcr yper lawi `ly §¨¥¨¨¦©¦¦
.cxeie dler oaxw `iaie `hgy el rceeiy

dpyna epipy(.a lirl):,óBqa äòéãé da Léå älçza äòéãé da ïéà¥¨§¦¨©§¦¨§¤¨§¦¨©
'åë øtëî íéøetkä íBéå õeça äNòpä øéòNxn`py(`i hk xacna) ¨¦©©£¤©§©¦¦§©¥

iniptd dn ,xtkn df xtkn dfy dn lr ,'mixRMd z`Hg caNn'¦§©©©©¦ª¦
`l` xtkn oi` oevigd s` ,drici da yiy xac lr `l` xtkn oi`

:`xnbd dywn .drici da yiy xac lrLe÷zéà éLB÷zéà éãkî¦§¦¦§¥¦§
äìéãã,ok m` ,dfl df mixiryd ipy eywedy xg`n -øtëðe- ©£¨¥§©¥

d xiryd xtkiyéîéðt,ze`neh ibeq ipy lrdéãécàlr - §¦¦©¦¥
ycwn z`neh lr dlziy xnelk ,dilr `a `edy d`nehd

,seqa drici da oi`e dligza drici da yiy eiycweïBöéçcàå- §©§¦
z`neh `idy ,dilr xtkn uega dyrpd xirydy d`nehd lre
,seqa drici da yie dligza drici da oi`y eiycwe ycwn

ïBöéç ãáò àìc àëéäì dðéî à÷ôðåz` aixwd `ly ote`a - §©§¨¦¨§¥¨§Ÿ¨©¦
ick mixiry ycwnd ziaa eid `ly oebke ,uega dyrpd xiryd

:`xnbd zvxzn .jxevdàø÷ øîàgafn iabl weqta xn`p - ¨©§¨
iniptd'úçà'z`Hg mCn dpXA zg` eizpxw lr oxd` xRke'] ©©§¦¤©£Ÿ©©§Ÿ¨©©©¨¨¦©©©

'mixRMd(i l zeny)odkdy ici lr xtkn iniptd gafndy epiidc ,[ ©¦ª¦
df weqte ,xiryd mcne xtd mcn mixetikd meia eilr dfn lecbd

xn`p ixdy ,xzein(gi fh `xwie)'d iptl xW` gAfOd l` `vie'§¨¨¤©¦§¥©£¤¦§¥
gAfOd zFpxw lr ozpe xirVd mCnE xRd mCn gwle eilr xRke§¦¤¨¨§¨©¦©©¨¦©©¨¦§¨©©©§©¦§¥©

epnn miyxec `l` ,'aiaqyúçà äøtkxirydøtëî Bðéàå ,øtëî ¨¦©¨¨©©§©¥§¥§©¥
,úBøtk ézL,zxg` dxtk eilr yiy `hg lr xtkn epi`y xnelk §¥©¨

da yie dligza drici da oi`y eiycwe ycwn z`neh lr eli`e
okle ,uega dyrpd xiryd `ide ,zxg` dxtk yi seqa drici
z` eaixwd `ly dxwna s` eilr xtkn epi` iniptd xiryd

.uega dyrpd xiryd
:`xnbd dywnïBöéç øtëðelr xtki uega dyrpd xirydy - §©¥¦

,ze`neh ibeq ipydéãécà`idy ,dilr `a `edy d`nehd lr - ©¦¥
drici da yie dligza drici da oi`y eiycwe ycwn z`neh

,seqaéîéðt ãéáòc éànàå`a iniptd xirydy d`nehd lre - §©©§¨¥§¦¦
drici da yiy eiycwe ycwn z`neh lr dlziy xnelk ,dilr

,seqa drici da oi`e dligzaäàîeèì dpéî à÷ôðdrici da yiy ©§¨¦¨§§¨
dligzaäæì äæ ïéa äòøéàczaxwdl iniptd xiryd zaxwd oia - §¥§¨¥¤¨¤

dilr zelzl leki epi` iniptd xirydy ,uega dyrpd xiryd
okle ,ef d`neh lr dlziy dn oi`y `vnpe ,axwed xaky iptn

:`xnbd zvxzn .uega dyrpd xiryd dilr dlziàø÷ øîàiabl ¨©§¨
miinrt iniptd gafn'äðMa úçà'zg` eizpxw lr oxd` xRke'] ©©©¨¨§¦¤©£Ÿ©©§Ÿ¨©©

'mkizxcl eilr xRki dpXA zg` mixRMd z`Hg mCn dpXAzeny) ©¨¨¦©©©©¦ª¦©©©¨¨§©¥¨¨§ŸŸ¥¤
(i ldaizl jenq `edy weqtd zligzay 'dpya zg`'dne ,[

izy xtkn epi`e xtkn zg` dxtky lirl `xnbd dcnl 'xtike'
y miyxec weqtd jynday 'dpya zg`'dne ,zextkBæ äøtkly ©¨¨

drici da oi`e dligza drici da yiy eiycwe ycwn z`neh
,seqaàäz àìŸ§¥
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איני חפץ מאומה; איני רוצה את גן העדן שלך, איני רוצה את העולם הבא שלך כו', רצוני לא יותר מאשר אותך לבד.
היום יום י"ח כסלו
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àlàmrt,äðMa úçàdpyd zepaxwn oaxw cer oi`y epiidc ¤¨©©©¨¨
oi`e dligza drici da yiy eiycwe ycwn z`neh lr xtkny

.iniptd xiryd caln ,seqa drici da
:`xnbd dywnøîàc ìàòîLé éaøìey eiycwe ycwn z`nehyïéà §©¦¦§¨¥§¨©¥

,àeä ïaø÷ øa ,óBqa äòéãé da Léå älçza äòéãé daoi`y xnelk ¨§¦¨©§¦¨§¤¨§¦¨©©¨§¨
`vnp ,cxeie dler oaxw aiigl icka dligza drici jixv
da yie dligza drici da oi`y lr mb xtkn iniptd xirydy

`ziixady mrhd ixdy ,seqa drici(:f lirl)xirydy dx`ia
`ed ,dligza drici da oi`y d`neh lr xtkn epi` iniptd
d`neh lr wx xtkn iniptd xirydy weqtdn dyxcy meyn
mb l`rnyi iax zrcl eli`e ,z`hg aeig icil `eal dlekiy
ok m`e ,z`hg icil `eal dleki dligza drici da oi`y d`neh

,dywéànà õeça äNòpä øéòN`ed dn lr -.øtëîzvxzn ¨¦©©£¤©©©§©¥
xtkn uega dyrpd xiryd l`rnyi iax zrcl :`xnbdìò©

eiycwe ycwn z`neh.óBqa àìå älçza àì äòéãé da ïéàLdywn ¤¥¨§¦¨Ÿ©§¦¨§Ÿ©
:`xnbdéàäef d`neh lr -íéLãç éLàø éøéòNe íéìâøä éøéòN ©§¦¥¨§¨¦§¦¥¨¥¢¨¦
,ïéøtëîdpyna x`eank(.a lirl)bd zvxzn .l`rnyi iax :`xn §©§¦

øîàc ,øéàî éaøk dì øáñdpyna(:a lirl)íéøéòOä ìkly ¨©¨§©¦¥¦§¨©¨©§¦¦
ixiry ,mixetikd meia uega dyrpd xiry epiidc ,oitqend

,miycg iy`x ixirye milbxdLc÷î úàîeè ìò äåL ïúøtk©¨¨¨¨¨©§©¦§¨
,åéLã÷åyie dligza drici da oi`y d`neh lr oia mixtkn mde §¨¨¨

`le dligza `l drici da oi`y d`neh lr oiae ,seqa drici da
m`y iptn ,ze`neh oze` lr xtkl zepaxw dnk ekxvede ,seqa
`eai ,cg` oaxw axwedy xg`l eiycwe ycwn z`neh lr xeari

.eilr xtkne xg`d oaxwd
,l`rnyi iax zrca `xnbd xe`ia itl :`xnbd dywnéàîì àlà¤¨§©

éîéðôì ïBöéç L÷zéà àúëìädpyna eywed dkld efi`l -lirl) ¦§§¨¦§©¦¦§¦¦
(.al`rnyi iax zrcl `ld ,iniptd xirye uega dyrpd xiry

oi`y eiycwe ycwn z`neh lr mb xtkn uega dyrpd xiryd
x`eank xnel xyt` i` ok m`e ,seqa `le dligza `l drici da
da yiy d`neh lr mixtkn mdipyy oiprl `ed ywiddy dpyna
ywid ,l`rnyi iax zrcl :`xnbd zvxzn .`idy lk drici

,zxg` dkld cnll `a iniptd xirye uega dyrpd xiryäî©
d xiryúBøéáò øàLa øtëî Bðéà éîéðtycwn z`neh lr wx `l` §¦¦¥§©¥¦§¨£¥
,eiycweóàd xiryúBøéáò øàLa øtëî Bðéà ïBöéçlr wx `l` ©¦¥§©¥¦§¨£¥

.eiycwe ycwn z`neh
:dpyna epipyíéìâø éøéòN ,óBqa àìå älçza äòéãé da ïéàL ìò©¤¥¨§¦¨©§¦¨§Ÿ©§¦¥§¨¦

ëî íéLãç éLàø éøéòNe.äãeäé éaø éøác ,ïéøt §¦¥¨¥¢¨¦§©§¦¦§¥©¦§¨
:`xnbd zx`anéaøc àîòè éàî ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥©©£¨§©¦

äãeäéeiycwe ycwn z`neh lr mixtkn mixiryd lky xne`d §¨
c ,mixetkd mei xiry caln ,llk drici da oi`yàø÷ øîàiabl ¨©§¨

yceg y`x''äì úàhçì ãçà íéfò øéòNe'(eh gk xacna)oeylde , §¦¦¦¤¨§©¨©
a xaecny zcnln ''dl z`hgl','ä àlà Ba øékî ïéàL àèçoebk ¥§¤¥©¦¤¨

dligza `l ,llk drici `la d`neha ycwnd zial qpkpy df
,seqa `le.øtëî äæ øéòN àäé§¥¨¦¤§©¥

:`xnbd dywnLé÷ì Léøãëì déì éòaéî éàäådf xezi `lde - §©¦¨¥¥§¦§¥¨¦
,yiwl yix ly ezyxcl jxvpøéòN äpzLp äî ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦©¦§©¨¨¦

Ba øîàpL Lãç Làø ìLz`Hgl',''äì`l milbxd ixiry x`yae ¤ŸŸ¤¤¤¡©§©¨©
,''dl' xn`p,[éìò] (ìò) äøtk àäé äæ øéòN ,àeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨¨¦¤§¥©¨¨¨©

y`xa eraewl ilr lhen ,mkizepeer lr xtknd df xiry ,xnelk
dn lr qeitk ,yceg,çøiä úà ézèòéîLy oeikejxvp df weqt ¤¦©§¦¤©¨¥©

:`xnbd zvxzn .dcedi iax ly epic z` yexcp okidn ,ef dyxcl
,ïk íà,yiwl yix ixack wx yxcp weqtdyàø÷ àîéìweqtdy - ¦¥¥¨§¨

z`Hgl' xn`i,''äì' éàî ,''ä ìò`l`ïøîàãëìiax zyxcl - §©¨©©©§¦§£©¨
.ea xikn 'd wxy `hg lr xtkn df xiryy ,dcedi

:`xnbd dywnàúàc àeä éëäì délek àîéàå`a weqtdy xn`p - §¥¨¥§¨¦©£¨
yixl oipne ,ea xikn 'd wxy `hg lr xtkn xirydy xnel wx

:`xnbd zvxzn .weqtdn ezyxc z` yexcl yiwlàîéð ,ïk íà¦¥¥¨
àø÷xn`i weqtdy ic -,''äì' éàî ,''ä úàhç'`l`dpéî úòîL §¨©¨©©¨§©¦¨

ézøz.zeyxcd izy z` weqtdn cenll yi - ©§¥
.zetqep zexiar lr mixtkn mixiryd oi` recn zxxan `xnbd

:`xnbd dywnúBøéáò øàLa eléôà énð øtëðexn`p `l recn - §©¥©¦£¦¦§¨£¥
rci `le zexiar x`ya bbyy in lr mb mixtkn mixirydy

:`xnbd zvxzn .xikn 'd wx el` mi`hga s`y ,`hgyéác àðz̈¨§¥
ìàòîLé éaøxiryn epic z` cenll yiy ,ef dl`yl daeyz ©¦¦§¨¥

,mixetkd mei ly oevigdäæå ìéàBämei ly oevigd xiry - ¦§¤
mixetkdòeá÷ ïîæa àa,dpyaäæåyceg y`x ly xiry -ïîæa àa ¨¦§©¨©§¤¨¦§©

,òeá÷,a` oipaa dfn df cenll yiäf äîmei ly oevigd xiry - ¨©©¤
mixetkdò àlà øtëî Bðéàäæ óà ,åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìxiry - ¥§©¥¤¨©§©¦§¨§¨¨¨©¤

yceg y`x ly.åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò àlà øtëî Bðéà¥§©¥¤¨©§©¦§¨§¨¨¨
:`xnbd zl`eyïçkLày dcedi iax ixacl cenil ep`vn -éøéòN ©§§¨§¦¥

íéLãç éLàødrici da oi`y eiycwe ycwn z`neh lr mixtkn ¨¥¢¨¦
,llkïìðî íéìâøä éøéòNycwn z`neh oer lr mixtkn md s`y §¦¥¨§¨¦§¨¨

.zxk ea yiy oer `edy s` ,llk drici da oi`y eiycwe
mei ly xiryn z`f cenll ozip `l recn dligz zx`an `xnbd

:zxne`e dnicwne ,mixetkdéaø éác àðúãk énð àä àîéz éëå§¦¥¨¨©¦¦§¨¨§¥©¦
ìàòîLéa` oipa eze`a cnlp df oic mby xnel dvxz m`e - ¦§¨¥

mei xiryy myky ,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa xn`py
z`neh lr mixtkne reaw mpnf yceg y`x xirye mixetkd
lr mixtkn reaw mpnfy milbxd ixiry s` eiycwe ycwn

,eiycwe ycwn z`nehCøôéîì àkéàc ,df cenil zegcl yi -éà ¦¨§¦§¨¦
milbxd ixiry z` cenll dvxzîxiry,Lãç Làøc,zegcl yi ¦§ŸŸ¤

yceg y`x xiryl dnøéãz ïkLlk `a `ed ixdy ,ievn `edy - ¤¥¨¦
ixiry la` ,zxk ea yiy oer lr xtkn `ed okly okzie ,yceg
lr mixtkn mpi` `ny ,dpya minrt yly wx mi`ay milbxd

e .zxk ea yiy oeréàz`f cenll jpevxîxiry,íéøetkä íBécmb ¦¦§©¦¦
mixetkd mei xiryl dn ,zegcl yi z`fBúøtk äaeøî ïkLly ¤¥§¨©¨¨

mb okly xyt`e ,zexiard lk lr xtkn `edy ,mixetkd mei
dn ,zxk ea yiy xeng oer lr xtkn mei eze`a axwd xiryd
mixtkn mpi` `ny ,daexn mzxtk oi`y milbxd ixiry ok oi`y

.zxk ea yiy oer lr
:zxne`e `xnbd dkiynnàîéz éëå`kxit ef oi`y xn`z m`e - §¦¥¨
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oifge` mipy` cenr h sc ± iying wxt`nw `aa
äåù ïúøôë.dfl df oia drxi`y d`nehl dpin `wtpe -ù÷úéà àúëìä éàîì àìà-

.dpyna opzck yewzi` dricil e`lc li`edzexiar x`ya xtkn epi`z`neha `l` -

.lirl opiyxcck eiycwe ycwnäãåäé éáøã àîòè éàîoixtkn mixg`d lk :xn`c -

.mixetkd mei lyn ueg seqa `le dlgza `l drici da oi`y lr'äì úàèçìlya -

.aizk ycg y`xäøôë åàéáädzrc qitdl -

.dpal lyïë íàyiwl oa oerny iaxcklc -

.`z`c `ed diceglúåøéáò øàùà éîð øôëðå
.aizk `nzq `xw `dc ,rcep `ly `hg lk -

òåá÷ ïîæá àá äæå.oevigc mixetkd mei xiry -

'åë øôëî åðéà äæ äî.iniptl ywzi` `dc -

ìàòîùé éáø éáã àðúãë éîð àädfe li`ed -

meicn i` ycg y`xcn i` edl silie ,'ek `a

.mixetkdåúøôë äáåøî,mixetkd mei ly -

.milbxa xn`z ,zexiar lk lr xtkn `edy

`l `ni` - "xtkl" eda aizkc ab lr s`e

.zxk oerc icin` ixtkn
íúä
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àìàlkn ,z`hg `ian mixetkd mei xg` dil rciizn ikc ab lr s` - dpya zg` mrt

dpya minrt ixwin `l ,inp i` .zg` mrt `l` dpi` dielz ly ef dxtk mewn

dil `hiyte - 'ek dlgza drici ira `l xn`c l`rnyi iaxle .reaw opnfyk `l`

oizipzn (` ,d zereay) iwenc `pwqnd itl ,eax zia zrici elit` ira `lc cenlzdl

zricic `pz mey xeaqiy dil xazqn `lc ,iaxk

.iax `l` drici dny eax ziaïåöéçi`n`

yie da yiy lr dlziy xninl `kile - xtkn

,dngd zriwyl jenq dil rciiz`c `kid da

iniptd xiry iabc ab lr s` .`ed oaxw xa i`dc

`pin` ded mirytc `inec mi`hgc `xw e`l i`

`lc mzd `xw jl ilbe li`ed mewn lkn ,dlezc

inp edlekc `ed `xaq - oaxw xac icin` xtkn

onwl xn`wc `d xity iz` `zyde .ixtkn `l

jgxk lr milbx ixiry` oerny iaxc dizlin`

`` `l` mixtkn oi`dnwen `le ,da oi`e da oi

zriwyl jenq dil rciiz`e da yie da yi`

xn`w `lc `dc xnel d`xp oi` la` .dngd

jenq dil rciiz`e da yie da yi` xtknc `kd

,iniptl ywzi` oevigc meyn dngd zriwyl

ywzi` `zkld i`nl `l` xn`wc jenqae

`l` ikdl ywzi`c xninl ivn ded iccdl

iaxc dizln` onwlc .xity ipyn ikd e`lac

.jka ayiizi `l milbx ixiry iab oernyìò
m`e - seqa `le dlgza `l drici da oi`y

xtkn iniptc `nipe jitp l`rnyi iaxle :xn`z

,da oi`e da yi` oevigd xirye ,da oi`e da oi``

iaxl z`hg llkl iz` da oi`e da oi` `dc

llkl iz` ith mewn lknc :xnel yie !l`rnyi

drici da yiy xacc ,da oi`e da yi z`hg

el dzid `ly xacn xkfil leki lwa exwirn

xaq l`rnyi iaxc `pwqnd itle .mlern drici

iz` - dey ozxtk mixiryd lkc xi`n iaxk dl

y`xa `dc jtin jitp xninl ivn `lc ,xity

.dxenb dxtk xtkpc `nip `lc ikid ik :xnel yie ?"mz`hg lkl" jixhvi` i`nl ,l`rnyi iaxl :xn`z m`e .'d `l` ea xikn oi`y "'dl" aizk ycgøáñ`wec e`l - xi`n iaxk dl

.`ed oaxw xa i`d l`rnyi iaxl eli`e ,seqa drici da yie dlgza drici da oi`y lr oixtkn edlekc onwl ipzwc ,dlgza drici ira xi`n iaxc ,xi`n iaxkéàîdcedi iaxc `nrh
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`ed df oicl cenild :`xnbdàðéðç éaøa àîç éaø øîàãk(.i oldl) ¦§¨©©¦¨¨§©¦£¦¨
dlkiy ,ozxtka miey mixiryd lky ,xi`n iax zhiy xe`iaa

aezkl dxezdøéòN'dazke 'z`Hgl cg` miGrøéòNe'cg` miGr §¦¦¦¤¨§©¨§¦¦¦¤¨
ipic z` cenll yiy xnel d`a e"ie ze`d ztqeze ,'z`Hgl§©¨

,dfn df mixirydeénð àëä,oerny iax ixac z` ok x`al yi ¨¨©¦
yexcl yiy,øéòNå øéòNxeziia 'xirye' dxezd dazky xnelk ¨¦§¨¦
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בטוח כל אחד מישראל, שלא זו בלבד שהקדוש־ברוך־הוא עושה עמו חסדים, אלא ישנם גם העניינים שהקדוש־ברוך־הוא מוכרח 
לעשותם, כביכול, כדי לקיים את ההבטחה שהבטיח.

משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז



xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zereay(iyiy meil)

Le÷zéàåeywede -øéòO äî ,íéLãç éLàø éøéòNì íéìâøä éøéòN §¦§§¦¥¨§¨¦¦§¦¥¨¥¢¨¦©¨¦
éøtëî LãB÷c àúléîa LãBç Làøcdyrpy `hg lr xtkn - §Ÿ¤§¦§¨§¤§©§¦

,`nh ycew xya lk`y xedh lr epiide ,yecw xacaéøéòN óà©§¦¥
éøtëî LãB÷c àúléîa íéìâølr mixtkn milbxd ixiry mb - §¨¦§¦§¨§¤§©§¦

.d`neha ycwnl qpkpy odk lr epiide ,ycewa dyrpy `hg
:`xnbd zl`eyLãç Làøcà eøtkéð àîéz éëåxn`z m`e - §¦¥¨¦©§©§ŸŸ¤

extkiy epcnll `ed yceg y`xn milbxd ixiry ly cenildy
xya lk`y xedh lr epiidc ,yceg y`x xiry xtkny dn lr

c ,ok xnel xyt` i` :`xnbd daiyn .`nhïðéøîà àälirl(:h) ¨©§¦©
e' weqtdn yexcl yiydúBà'dcrd oFr z` z`Ul mkl ozp`xwie) §¨¨©¨¤¨¥¤£¨¥¨

(fi iwxy'dúBà'yceg y`x ly z`hgd xiry -ïBò àNBðly ¨¥¨
,`nh xya lk`y xedhïéàåoaxwïBò àNBð øçà.df §¥©¥¥¨

:zl`eye `xnbd dkiynnàîéz éëåceøtkéðmilbxd ixiry §¦¥¨¦©§
íéøetkä íBécà,mixetikd mei ly oevigd xiry xtkny dn lr - ©§©¦¦

wx `nh `edy el rcepe ycwnd zial d`neha qpkpd lr epiide
`l drici ila qpkpd lr xtkiy zeaxl epl oi`e ,qpkpy xg`l

:`xnbd daiyn .seqa `le dligzaïðéøîà àälirl(:g)yiy ¨©§¦©
weqtdn yexcl'äðMa úçà'(i l zeny)yàlà àäz àì Bæ äøtk ©©©¨¨©¨¨Ÿ§¥¤¨

,äðMa úçàoer lr extki milbxd ixiry s`y xnel xyt` i`e ©©©¨¨
.df

:`xnbd zxxanéøtëî éànà,milbxd ixiry mixtkn dn lr - ©©§©§¦
lr `le yceg y`x ixiry mixtkny dn lr mixtkn mpi` ixde

,mixetkd mei ly xiry xtkny dnìò éàycwnl qpkpy in ¦©
ote`a ,d`nehaälçza äòéãé da LiL[qpkpy mcew-]da Léå ¤¤¨§¦¨©§¦¨§¤¨

óBqa äòéãéixd ,[qpkpy xg`l-]àeä ïaø÷ øa éàädf `heg - §¦¨©©©¨§¨
x`eank ,mixirya llk xtkzn epi`e cxeie dler oaxw aiig

dpyna(.a)e .éàmixtkn milbxd ixiryy xn`pìòz`neh oer ¦©
eiycwe ycwnóBqa äòéãé da ïéàå älçza äòéãé da LiLrciy - ¤¤¨§¦¨©§¦¨§¥¨§¦¨©

xg` mb el rcep `le ,`nh `edy gky qpkpyk j` ,`nh `edy
,d`neha qpkpy jkéàä,df `hg lr ixd -íéðôa äNòpä øéòN ©¨¦©©£¤¦§¦
äìBz íéøetkä íBéåel rceeiy cr ,mixeqid on eilr mipibn - §©¦¦¤

dpyna x`eank ,e`hg lr oaxw `iaie `hgy(.a)e .éàxn`p m`e - ¦
mixtkn milbxd ixiryyìòeiycwe ycwn z`neh `hgda ïéàL ©¤¥¨

,óBqa äòéãé da Lé ìáà älçza äòéãéd`neha qpkpy xg`ly §¦¨©§¦¨£¨¤¨§¦¨©
ixd ,`hgy el rcep ycwnd zialéàädf `hg -äNòpä øéòN ©¨¦©©£¤

,øtëî íéøetkä íBéå õeçadpyna x`eank(my)e .Cçøk ìò ©§©¦¦§©¥©¨§¨
milbxa `ad xiryyìò àlà øtëî Bðéàzial d`neha qpkpd ¥§©¥¤¨©

,d`neha ycew xya lke`d e` ycwndäòéãé da ïéàL`ly - ¤¥¨§¦¨
`nh `edy rci.óBqa àìå älçza àìŸ©§¦¨§Ÿ©

:dpyna epipy,'åë äåL ïúøtk íéøéòOä ìk øîBà øéàî éaølr ©¦¥¦¥¨©§¦¦©¨¨¨¨¨
.eiycwe ycwn z`neh

:`xnbd zx`anéaøc àîòè éàî ,àðéðç éaø øa àîç éaø øîà̈©©¦¨¨©©¦£¦¨©©£¨§©¦
øéòNe øéòN àø÷ øîà ,øéàîmiGr xirU' xnel leki did weqtd - ¥¦¨©§¨§¦§¦§¦¦¦

e ,'z`Hgl cg` miGr xirUE' azke ,'z`Hgl cg`eLweäjkaìk ¤¨§©¨§¦¦¦¤¨§©¨§¨
,äæì äæ íéøéòOäd ixdy'å"éå'weqtd zligza xen`déñBîìò ó ©§¦¦¤¨¤¨¦©

,ïBLàø ïéðò.oldlcke ,zncewd dyxtdn ef dyxt ipic z` cnele ¦§¨¦
:`xnbd zx`anCzòc à÷ìñ÷y ,xnel jzrca dler did -ãç ìk ¨¨§¨©§¨¨©

øîb déøáçî ãçå,exiagn epic z` cnl mixirydn cg` lky - §©¥©§¥¨©
cnl yceg y`x xiryl jenqa aezkd gqtd bg ly xiryde
bg xirye .`nh xya lk`y xedh odk lr xtkn `edy epnn
xtkny epnn cnl mixetkd mei xiryl jenqa xn`py zekeqd
yi la` dligza drici da oi`e ycwnd zial d`neha qpkpd lr
zekeq ly xiryn cnlp mixetkd mei xirye .seqa drici da
xg`le .seqa `le dligza `l drici da oi`y d`neh lr xtkny
ef zeiyxtd lk micnl ,mixtkn dn lr el` zeiyxta epcnly
.mixtkn mixg`dy dn lk lr xtkn mixirydn cg` lky ,efn

,dyw ok m` j`,ïðçBé éaø øîàäåaäøBzä ìëïéãéîì dlekxac §¨¨©©¦¨¨¨©¨¨§¥¦
dãîì,ywidaãîlîepic z` cnl envr `edy xg` xacn - ¨¥¦¨¥

,xg` mewnn ywidaïéãéîì ïéàL ,íéLãwî õeçd xacãîìywida ¦¢¨¦¤¥§¥¦¨¥
îd xg` xacãîlxyt` i` ok m`e ,xg` mewnn ywida epic z` ¦¨¥

.ywida epic z` cnl envr `edy xg` lbxn cg` lbx cenll
:xg` ote`a cenild z` `xnbd zx`an,àéL÷ àì àäoi`y oeik ¨Ÿ©§¨

cg` micnlp mixiryd lky dligza `xnbd dxaqy itk dpeekd
`l` ,mixiryd x`yl cnlne xfeg cg` lke ipyd oneälek§

éøîb àîwîdyxta azkpy oey`xd xiryl eywed milbxd lk - ¦©¨¨§¦
lk`y xedh lr mixtkny micnl epnne ,yceg y`x xiry `ede
qpkpd lr xtkny mdn cnel ycg y`x xiry oke ,`nh ycew
micnl mixiryd lke .ez`neha llk rcei epi`e ycwnd zial
`edy rcei epi`e ycwnd zial qpkpd lr xtkny mixetikd mein
cnl mixetikd meie ,qpkpy xg`l rcei la` qpkpy mcew `nh
qpkpy mcew `l rcei epi`e ycwnd zial qpkpd lr xtkny mdn

.qpkpy xg` `le
:`xnbd dgecçðézywid ly ef jxca cenll xacd oaene gep - ¥©

,mixiryd'øéòNå' déa áúëc ìkkl -dxezdy milbxd ixiry l ¨§¨©¥§¨¦
,xg` xiryl myiwdl d`a e"ied ztqedy ,'xirye' mda dazk

a azkpy xiryd la`úøöòzereayd bg -(l gk xacna),åok £¤¤§
ly xiryaíéøetkä íBé(`i hk my),,'øéòNå' déa áúk àìc`l` ©¦¦§Ÿ¨©¥§¨¦

,'xiry'ïìðîmixg`d mixirydy dn lk lr mixtkn mdy §¨¨
.mixtkn

:xi`n iax ly enrh z` xg` ote`a `xnbd zx`anéaø øîà àlà¤¨¨©©¦
àø÷ øîà ,äðBémicrend zyxt seqa(hl hk xacna)'äì eNòz älà' ¨¨©§¨¥¤©£©

,'íëéãòBîaef oeylae,äæì äæ ïlek íéãòBnä ìk eLweälkl zzl §£¥¤§¨©£¦¨¤¨¤
,cg` ywidn cnlp lkdy oeike ,zxg` dyxta aezky oic cg`

.cnld on cnl ly oexqg dfa oi`
:`xnbd zl`eyàeä ãòBî åàì Lãç Làø àäåyceg y`x ixde - §¨ŸŸ¤¨¥

cenll xyt` i`e ,ywidd llka epi` ok m`e ,cren iexw epi`
:`xnbd daiyn .`nhd z` lk`y xedh lr xtkl epnn,àøaéà¦§¨

ãòBî éø÷éà énð Lãç Làø,'cren' `xwp yceg y`x mb zn`a - ŸŸ¤©¦¦§¥¥
éiaà øîàãk,xg` weqt iabl dyxc,éiaà øîàcyceg lky s` ¦§¨©©©¥§¨©©©¥

,mini dryze mixyr `l` ea oi`e ,xqg yceg `ed fenzæenz©
àzL àéääcl`xyi ipa z`vl dipyd dpyd ly fenz yceg - §©¦©¨

,mixvn ux`neäeélî ééBlîea eidie ,`ln yceg didiy ederaw - ©¥©§
,mei miylyáéúëcoaxegd lr edinxi zpiwa(eh ` dki`)éìò àø÷' ¦§¦¨¨¨©

ì ãòBî,'éøeça øBaLixega z` zindl onf raw d"awdy epiide ¥¦§©¨
l`xyiekay ,milbxnd `hg ly onf eze`a ziad oaxeg onfa

a"ka ux`d z` xezl e`vi milbxnde ,mpig ly dika l`xyi
fenz yceg ly eielin zngne ,mei mirax` xg`l exfge ,oeiqa
eixg`y dlila ekae ,a`a dpenya l`xyi dpgnl mzxfg drxi`
,'cren ilr `xw' weqtdn z`f eyxce ,a`a dryz lil `edy
zngne ,fenza miylya ,'cren' dpeknd ,yceg y`x z` erawy
,df dlila zexecl dika mdl drawpe ,a`a dryz lila eka ok
ok m`e ,'cren' iexw yceg y`xy df weqta x`ean mipt lk lre
lelk `ede ,'mkicren' xn`py dna llkp yceg y`x xiry s`

.ywida
yi ,dey mzxtk mixiryd lky xi`n iaxl s`y zx`an `xnbd

:df llka epi`y cg` xiryøéòNa øéàî éaø äãBîe ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤©¦¥¦§¨¦
mixetikd mei lyøtëî Bðéà àeäL ,íéðôa äNòpäz`ïúøtkly ©©£¤¦§¦¤¥§©¥©¨¨¨
,mixiryd x`yïäåmixiryd x`ye -.Búøtk ïéøtëî ïðéà §¥¥¨§©§¦©¨¨

:`xnbd zx`ane,'ïúøtk øtëî Bðéà àeä'iabl xn`py meyn ¥§©¥©¨¨¨
'dpXA zg` eizpxw lr oxd` xRke' iniptd xiry(i l zeny)eyxce , §¦¤©£Ÿ©©§Ÿ¨©©©¨¨

wxy.úBøtk ézL øtëî Bðéàå øtëî úçà äøtkeïéøtëî ïðéà ïä' ©¨¨©©§©¥§¥§©¥§¥©¨¥¥¨§©§¦
,'Búøtkcàø÷ øîà(my)äðMa úçà'yie ,'mkizxcl eilr xRki ©¨¨¨©§¨©©©¨¨§©¥¨¨§ŸŸ¥¤

y yexclBæ äøtk,iniptd xiry xtkny,äðMa úçà àlà àäz àì ©¨¨Ÿ§¥¤¨©©©¨¨
.ef dxtk mixtkn mixiryd x`y oi`y gkene

:opgei iax ixacl zriiqnd `ziixa `xnbd d`ian,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦
ìòeiycwe ycwn z`neh `hgàìå älçza àì äòéãé da ïéàL ©¤¥¨§¦¨Ÿ©§¦¨§Ÿ
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המשך בעמנד עא

oifge` mipy` cenr i sc ± iying wxt`nw `aa
íéøåôëä íåéãà åøôëéðdlgza drici da oi`y ,uega dyrpd xiry zxtk lr -

.seqa drici da yieïðéøîà àäzg` `l` `dz `l ef dxtk ,"dpya zg`" :onwl -

.oizipzna xn`ck iccdl yewzi` `d ,aizk iniptd xirya i`dc ab lr s`e .dpya

øîâ äéøáçî ãçå ãç ìë êúòã à÷ìñ à÷ycg y`xl jenqd gqt ly -

lk`y xedhd lr xtkl ycg y`xn xnb

iaxl dil `xiaq ycg y`xae ,`nhd z`

lyl jenqd zekeq lye .oerny iaxk xi`n

da oi`yl mixetkd meicn xnb mixetkd mei

,seqa drici da yi la` dlgza drici

da oi`l zekeq lyn mixetkd mei lye

ixnb xcde ,seqa `le dlgza `l drici

mipeilr ,dil jinqcn cge cg lk edlek

ilrn mipezgze mipezgzn.mipeãîìä ïî ãîì
.edpip `ywid edlek ipde ,xn`w ywida -

åäìåëlk`y xedhl xnb ycg y`xn -

da oi`yl ediipin ycg y`xe ,`nhd z`

da oi`l mixetkd meicn edleke ,llk drici

`ed oke ,seqa drici da yie dlgza drici

.seqa `le dlgza `l drici da oi`yl odn

àøáéà.zn`a =ãòåî éìò àø÷zkqna -

dpy ly `zy `iddc fenz :(` ,hk) ziprz

,milbxn da eglzypy mixvn z`ivil dipyd

,fenzl edeiln iieln oeiqa dryze mixyra

dpenya milbxn zxfg mei ea rxi` jkitl

dryza ,"`edd dlila mrd ekaie" .a`a

dika mdl drawede mpg ly dika eka a`a

.zexecléøåçá øåáùì.ziad oaxega -

äøééù åúøôëåda yi o`k xikfd `ly -

dxtka seqa drici da oi`e dlgza drici

.el` lyäéì òîùî àì úçà :ïðéñøâ éëä
mipta dyrpd xirya "zg`" aizk ikc -

.aizkéîð äéì òîùî úçà íìåòì àìà
àø÷ øîàã àëä éðàùå ùå÷úéà àäã ïåöéçà

'åë,`xwc ditiqc "zg`" :`yexit ikd -

,ezxtk xtkn xg` oi`y dpin opihrnnc

inp dil rnyn ,"dpya"l "xtki" jinqc

aizkck ,dia aizk inipt xirya `dc .oevig`

,"xtki dpya zg` mixetkd z`hg mcn"
úàèçå
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ùå÷úéàådxfba cnld xac dil ded :xn`z m`e - miycg iy`x ixiryl milbx ixiry

axc `id `zbelte ,ywida milbxc` cnlne xfege ,uivn miycg iy`xc dey

i`da yewzi` inp iniptc xn` ded i`e !(` ,p migaf) "onewn edfi`"a `xhef xne `tt

iz` ded - "mixetkd z`hg caln" aizkc ,oitqen oaxw xcqa xkfedy ,zecrenc `ywid

xtknc iniptl milbx ywzi` `zydc ,xity

oerny iaxl :dyw la` .eiycwe ycwn z`neh`

mixtkn milbxc edl zi`c ,xi`n iaxle dcedi oa

ywida `d opitli ikid ,`nhd lk`y xedh`

dia opitli `l diteb yceg y`x ?yceg y`xn

i` :dyw cere !uivn dey dxfbn `l` dxtk jd

jixhvi` i`n` ,`ywid i`da ywzi` inp inipt

`l` ea xikn oi`y `hg "'dl z`hg" dcedi iaxl

xtknc iniptl milbxe yceg y`x ywzi` `d ?'d

eda dnwe`l `kile ,eiycwe ycwn z`neh`

e`l uivc oeik :xnel yie !da oi`e da oi`a `l`

`dc ,cnlne xfeg - hiykz `l` `id dcear

.dnvr dceara epiid cnlne xfeg epi` cnlc

miycg iy`xa sili ikid ,xi`n iaxl :`iyw la`

diteb oevig `d ?oevign da yie da oi` milbxe

xac lr xtkny iniptd xiryn `l` opixnb `l

:xyid xtqa mz epiax uxize !drici da yiy

xenb `ywid ied crenc `ywid jdc oeikc

oi`y `hg oiprl miycg iy`xn milbxe oevigl

opicar - `icda dia aizkc 'd `l` ea xikn

xnb `lc mixacl elit` ,`zlin dlekl `ywid

wxt seqa gken oke .xg` mewnn ywida `l`

.(` ,fp my) "onewn edfi`"

à÷ipi` xnb dixagn cge cg lkc jzrc `wlq

`iyw `l `zyd - 'eke opgei iax xn`de

jixtck xninl `ki` i`n mixetkd meie zxvr

,xnb dixagn cge cg lkc oeikc meyn ,jenqa

"xirye" "xiry" inp dia azk `lc jdl elit`

azk dinwlc jde li`ed ,lirlc jdn sili

edlekc oeikc ,xity jixt onwl la` ."xirye"

meie zxvr slinl ivn `l - ixnb yceg y`xn

yie li`ed ,"xirye" eda azk `lc mixetkd

.miycg iy`x oiae mpia wqtd

àìà`d - miycg iy`xc` extkip milbxc

enk "dze`"c dyxc dil `hiyt `lc

dcedi oa oerny iaxc meyn - "oer"c dyxc

yxtl jixv oke ."dze`" yixc `le "oer" yixc

ith dil `hiytc ,"zg`"c dyxc iab jenqa

."xtki zg`"c dyxcn "dpya zg`"c dyxc

[a ,a lirl dpynl jiiy]åäî- dfa df eaxwiy

y`x lylbx ly e` ,xg` yceg y`xa df yceg

:dnize .eaxwiy edlekl `gip ,xg` lbxa df

xtkn i` (` ,e) migafc `nw wxta `id `irac

`l i` ,`zyde ,dyxtd xg`lc dyr` dler

d`neh lr yxted `l `d ?axwi j`id xtkn

ca`pc oeik `kdc :xnel yie !dfl df oia drxi`y

xtik enewna yxtedy xg`e ,ezyxtd xwrp -¥

y`x `aiyke ,xtkl dfl el didy zexiar lr
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`oifgeרנו mipya cenr i sc ± iying wxt`nw `aa
ywzi` oevige aizk iniptd xiryac oeike ,xirye lecb odk xt epiid mixetkd mei z`hge

,`xwc diyixc "zg`" la` .ezxtk xtkn xg` oi`y oevig` inp opiyxc - iniptl

xirya e`l `dc ,oevig` yixcin `l - mixg` zxtk xtkn epi` `edc dipin opiyxcc

xiry jkld ,zg` iniptd gafn ly eizepxw lr oxd` xtke :aizk gafna `l` aizk

gafnl e`lc ,`kdn hirnin `l oevigd

.ywzi`øåáöì åëøöåä àìù íéãéîú-

oikxr) opze ,dkyld znexz zernn megwly

oixweand mi`lh dyyn oizget oi` :(` ,bi

`l oqip ycg y`x ribnyke .mi`lhd zkyla

dnexzd zernn xeav zepaxw aey oiaixwn eid

:(` ,f) dpyd y`x zkqna xn`ck ,cwzy` ly

dnexzn oaxw `ade ycg - "eycga ycg"

mi`lh drax` dpye dpy lka e`vnpe ,dycg

,dpyid dnexzd zernn mi`lhd zkyla

dpya aixwdl xeavl ekxved `l epiide

.dxaryïéîéîú ïéãôð.ef dpya oxiykdl -

zernd mze`e ,oileg zern lr oze` oillgn

irewx odn oiyery ,dpyi dnexzd xzenl ekli

`pzck miycwd ycew zial ietiv migt

e`viy oeike ,(c dpyn c wxt) milwy zkqna

dnexz zernn mze` migwele mixfeg - oilegl

znda oi`y ab lr s`e .ef dpya eaxwie dycg

ol `niiwck ,men `la zllgzn cigi iycw

xn`c ,"d`nh dnda lk m`e"n (` ,`w zegpn)

el` - xacn aezkd ectpy oinen ilraa :xn

`lae .`nrh yxtn dinwle .mictp xeav ly

dnexz zernn ozectl xyt` i` oileg

`d .ycwd lr llgzn ycwd oi`y ,dycgd

onwl diazenc meyn `kd hwp `zlin

.oizipznnïäáù äùåã÷,oday sebd zyecw -

okid ,men `la zllgzn dpi`y ol miwc

dkld?àøáñú àì úàå`l xeavc icinac -

`kid ,dkld okidl oday dyecw opixn`

dpwz jxevl leligc?úøåè÷ä øúåîxzepd -

.dpyi dnexzn dpy lkaäá ïéùåò åéä äî-

da oi`y dpy jl oi`c .d`ad dpyl dxiykdl

oinhtny mixizi mipn zylyn zxehw xzen

i`e mixetkd meia miptg `elnl dpy lka

zezixka `ipzck ,eiptga mlek eqpkiy xyt`

dzid dpy mirayl e` miyyl zg` :(a ,e)

.miixiy ly divgïéðîåàä øëù ïéùéøôî-

qpiha` zia ipne` xky ,dkyld znexzn

(` ,gl) `nei zkqna xn`c ,zxehwd inhtn

.mipn dxyr mipy dpy lka oilhep eidyïéðîåàä úåòî øëù ìò äúåà ïéììçîåoikfn -

mdilr zxehwd ellgi jk xg`e ,oileg od ixde mixafbd on cg` ici lr oipne`l zernd

ripv ikde .dycg dnexzn dze` migwele mixfege ,leg `id ixde oipne`l dze` oipzepe

.`zlin `lifc ,dzepwle xefgle dxknl `le ,ith `zlinïëéäì ïäáù äùåã÷ àîéð
äëìädl `ied ilka dl dycwc oeike ,`ed zxy ilk zyzkndy dizrc `wlqc -

.oeict el oi` ilka ycwy cigic icin eli`e ,sebd zyecw
úùåã÷ã
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äúåà`l `nlc ?da oi`e da oi`` xtknc olpn ok m` :xn`z m`e - dil rnyn `l

lk`y `nh `le ,`nhd z` lk`y xedh epiidc ,`cixb yceg y`xc` `l` xtkn

dxtk dnewe`l dil irain jgxk lr "dze`" yixcc oeik ,oerny iaxl `nlyac !ycewd z`

iz` "dze`" yixc `lc ab lr s` ,inp xi`n iaxle .lirl ipzwck da oi`e da oi`` milbxc

mbe ,'d `l` ea xikn oi`y `hgyixc `dc ,xity

opitlie ,uivn "oer" "oer"c dey dxfb dil zi`

dcedi oa oerny iaxl la` .yceg y`xn edlek

oi`y `hg inp yixc `le ,"dze`" yixc `lc

`l ycg y`xc xn`w `dc ,'d `l` ea xikn

!dyw ,`nhd z` lk`y xedh lr `l` zxtkn

oeik ,"dze`" yixc i`ce df oiprlc :xnel yie

la` .z`f `l` zxg` dxtk mdl oi` milbxlc

oi`e da oi` epiidc ,zxg` dxtk milbxl yiya

dil `hiyt `le .yceg y`xc` inp xtkn - da

hrnl `xaq oi`c dil `xiaqc ,"dze`"c dyxc

`yep epi`ya `l` ,oer eze` xg` `yi `ly

:lirl jixtc `d xity iz` `zyde .df oer `l`

,miycg iy`xc` ixtkn `l i`n` milbxc `l`

.miycg iy`xc` inp ixtkn `l i`n` :yexit

odl yiy oeik ,"dze`"c dyxc dil `hiyt `le

zg`"c dyxc iab edin .ziyixtck zxg` dxtk

,"xtki zg`"c dyxcn ith dil `hiytc "dpya

:xnel yi cere .lirl izyxitck yxtl jixv

milbx ixiry yewzi` dcedi oa oerny iaxlc

ea yiy xac lr xtkn oevig dn ,oevigd xiryl

ixiry s` - eiycwe ycwn z`neh epiidc ,zxk

.ok milbx

äùåã÷`d :xn`z m`e - dkld okidl oday

xn` (` ,dw) zeaezkc `xza wxta

oke ,dkyld znexzn mxky oilhep zexifb ipiicc

- mzd aiyg `aehe ,mixtq idibn (` ,ew my)

dil `iyw i`ne ,odilr dpzn oic zia al `nl`

zyecw ycw `lc mzd ip`yc :xnel yie ?`kd

.sebd

øúåîxzen :qxhpewd yxit - zxehwd

dpy lka mixizid oipn dylyn

eqpkiy xyt` i`c ,mixetkd meia miptg `elnn

yi ikd e`lac ,ok yxit mpgae .eiptga mlek

,xzenmiyy ze`n yly oinhtn eid dpy lkay

mipn dylye dngd zeni oipnl mipn dynge

ze`n ylyne ,mixetkd meia lecb odk iptgl

cg` dheyt dpy lka x`yp did dynge miyy

zepy lr mixizi dngd zepyy oipnk ,oipn xyr

,h"i f"i c"i `"i g"eb ody ,zexaern mipyl oda ze`lnl oikixv eidy it lr s`e .dpald

`ipzc `d ,edine .dycg dnexzn eidiy ick oqip yceg y`xa ycgl eid oikixv mewn lkn

i` - miixiy ly mi`vg ea eid dpy mizye mirayl zg`c (a ,e) zezixkc `nw wxta

ly xyr cg` ly xzen lk ixdy ,mixetkd mei ly mipn dyly xzenn `l` yxtl xyt`

zg` dry wx oiey dpale dng xefgnd seqae ,zexaerna ze`lnl oikixv eid dheyt dpy

qpkp did `le ,x`yp did mipn dyly xzend `l` .miwlg dynge mipeny ze`n rax`e

d`n dpy mizye mirayl `vnp ,dpy lka x`yp ivge mipn ipye ,dpn ivg `l` eiptga

."itlwa sxh" wxt inlyexia yi oke ,`l eze "dpy mirayl zg`" `l` ,"mizy" iqxb `lc mixtq yie .wc `le ,dpenye miyy ze`n ylyc `bltl mipn drax` xqg cere ,mipn mipenye

mipy izya dpy miyy milkyk zeidl lekie .dpy mirayl e` dpy miyyl zg` :qxb mixefgna aezkd zxehwd mehtae .jk lk `gip `l "mizy" opiqxb i`c ,wc `lc `xninl ith `gipe

.ef xg` ef zeheyt

ïéùéøôî.jiiy "dpnn" i`ne ,dkyld znexza ixii` `l (` ,e) milwy zkqna mzde ,oiyixtn eid dkyld znexzny ."dpnn" opiqxb `l -ïéùéøôî:qxhpewd yxit - oipne`d xky ¦¤¨

rnyn `l "oiyixtn" oeyl edine .oda ekf xaky xg`n ,ozrcn epiid - oipne`d zern lr dze` oillgne :jenqa xn`wc `d ,eyexitle .oixafbd on cg` ici lr odl oikfny

edl dnle :xn`z m`e .oileg eidi `nlra dyxtdae odilr dpzn oic zia alc d`xp jkle .oxkya ekf `l oiicry rnyn - oxkya oipne`l dze` oipzep :inp xn`we .`nlra dyxtd `l`

llgzn xn`c inp `aiwr iaxl elit`e .`gip ,dk`lnd lr llgzn ycwd oi`c (my) "dnexzd" wxta milwy zkqna xn`c i`fr oal ,edine !oxkya oipne`l dlgzn zxehwd epzi ?i`d ilek

meht xkya ixii` `kd ,inp i` .ith exingd xeav ly zxehwa la` ,`ipzin ipd iabc ,xeav zepaxwl mie`xd mixac oda eide eiqkp yicwna oebk ,cigic zxehwa ilin ipd - dk`lnd lr

,oxkya zxehwd zzl oileki oi` mewn lkn ,oipad ipne`a oipne` ipdc (a ,ci) "z`hg cle" wxta dlirna opixn`c i`nle .dycg dnexzn odl ozil jixve ,dycg dpy ly zxehwd ipne`

.ziad wca zyecwn `l` oxky oipzep oi`céëå:xnel yie !`ed minc zyecw inp `xwirnc ,lqtiz inp zyzknl dpizp `la :xn`z m`e - mei leaha lqtp minc zyecw lkc `niz

.`l dyizk mcew la` ,aixwdl ie`xy dyizke zyzknl dpizpa `l` mei leaha dlqt `l minc zyecw elit`c
exyked
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éaø" .éîéðôì ïBöéç Le÷zéàå ,"íéøetkä úàhç©©©¦¦§¦§¦¦§¦¦©¦
àðL éàî .'åë "BîMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL¦§¤§¨¥¦§©§¨

íéìâøcà éøtëî àìc íéLãç éLàøc¯:àø÷ øîàc §¨¥¢¨¦§¨§©§¦©¦§¨¦§¨©§¨
;úBðBò éðL àNBð Bðéàå àNBð àeä ãçà ïBò ,"ïBò"£¨¤¨¥§¥¥§¥£
øîàc ,íéLãç éLàøcà eøtëéð àì éîð íéìâøc¦§¨¦©¦¨¦©§©§¨¥¢¨¦§¨©
àNBð øçà ïéàå ïBò àNBð àeä dúBà ,"dúBà" :àø÷§¨¨¨¥¨§¥©¥¥

!ïBò¯íéìâøc àðL éàî .déì òîLî àì "dúBà" ¨¨¨©§©¥©§¨¦§¨¦
íéøetkä íBécà éøtëî àìc¯úçà" :àø÷ øîàc §¨§©§¦©§©¦¦§¨©§¨©©

éà ;äðMa úçà àlà àäz àì Bæ äøtk ,"äðMa©¨¨©¨¨Ÿ§¥¤¨©©©¨¨¦
"úçà" ,íéìâøcà eøtëéð àì éîð íéøetkä íBéc ,éëä̈¦§©¦¦©¦¨¦©§©¦§¨¦©©

!úBøtë ézL øtëî Bðéàå øtëî úçà äøtk ,áéúk¯ §¦©¨¨©©§©¥§¥§©¥§¥©¨
.déì òîLî àì "úçà"¯"úçà" áéúk éëc ?éànà ©©¨©§©¥©©§¦§¦©©

¯éîð íéìâøc ,éëä éà ;áéúk íéðôa äNòpä øéòNa§¨¦©©£¤¦§¦§¦¦¨¦¦§¨¦©¦
"úçà" áéúk éëc ,íéøetkä íBécà eøtëð¯øéòNa §©§©§©¦¦§¦§¦©©§¨¦

!áéúk íéðôa äNòpä¯òîLî "úçà" íìBòì ©©£¤¦§¦§¦§¨©©©§©
ìò ïøäà øtëå" :àø÷ øîàc ,àëä éðàLå ,déì¥§¨¥¨¨§¨©§¨§¦¥©£Ÿ©
àeä éîéðtä çaæîc åéúBðø÷ ,"äðMa úçà åéúðø÷©§Ÿ¨©©©¨¨©§¨§¦§¥©©§¦¦
àä ,úBøtë ézL øtëî Bðéàå øtëî úçà äøtëc§©¨¨©©§©¥§¥§©¥§¥©¨¨

ïBöéçc¯éaø øîà àleò øîà .úBøtë ézL eléôà §¦£¦§¥©¨¨©¨¨©©¦
øeavì eëøöeä àlL ïéãéîz :ïðçBé¯.íéîéîz ïécôð ¨¨§¦¦¤Ÿ§§©¦¦§¦§¦¦

áø déì øîà .àúòîL àäì dì øîà÷å äaø áéúé̈¥©¨§¨¨©¨§¨§©£¨£©¥©
äMeã÷ éëå !Caø ïðçBé éaøìe Cì úééö ïàî :àcñç¦§¨©¨¥¨§©¦¨¨©¨§¦§¨
àøañz àì zà :déì øîà ?äëìä ïëéäì ïäaL¤¨¤§¥¨¨§¨£©¥©§¨¦§§¨
:ïðúäå ?äëìä ïëéäì ïäaL äMeã÷ ïðéøîà àìc§¨¨§¦©§¨¤¨¤§¥¨¨§¨§¨§©
dpnî ïéLéøôî ?da ïéNBò eéä äî úøBèwä øúBî©©§¤¤¨¦¨©§¦¦¦¤¨
,ïéðneàä úBòî ìò dúBà ïéìlçîe ,ïéðneàä øëN§©¨¨¦§©§¦¨©§¨¨¦
dúBà ïéç÷Bìå ïéøæBçå ,ïøëNa ïéðneàì dúBà ïéðúBðå§§¦¨¨¨¦¦§¨¨§§¦§§¦¨
ïëéäì ïäaL äMeã÷ :àîéð ?éànàå ;äLãç äîeøzî¦§¨£¨¨§©©¥¨§¨¤¨¤§¥¨
,úøBè÷ éðàL ?zøîà÷ úøBè÷ :déì øîà !äëìä̈§¨£©¥§¤¨¨§©§¨¥§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zereay(iyiy meil)

,'íéøetkä úàhçz`hg'e ,oevigd xiry `ed 'mifir xiry'e ©©©¦¦
,iniptd xiry `ed 'mixetkdLe÷zéàåxiry df weqta ywede - §¦§

,éîéðtì ïBöéçmixtkny dn lr xtkn epi` iniptd xiryy myke ¦¦§¦¦
.el` zepeer lr xtkn epi` oevigd xiry mb jk ,milbxd ixiry

:dpyna epipy,'åë BîMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø'iy`x ixiry ©¦¦§¤§¨¥¦§
ly odilr siqen .`nhd z` lk`y xedhd lr oixtkn miycg
drici da oi`y lre ,`nhd z` lk`y xedh lr oixtkny milbx
oixtkn ody mixetkd mei ly odilr siqen .seqa `le dligza `l
dligza `l drici da oi`y lre ,`nhd z` lk`y xedhd lr

oi`y lre ,seqa `le.'seqa drici da yi la` dligza drici da
:`xnbd zl`eyàðL éàîmixiryéøtëî àìc íéLãç éLàøc ©§¨§¨¥¢¨¦§Ÿ§©§¦

,íéìâøcàmeyn edf ixdàø÷ øîàcyceg y`x xiry iabl`xwie) ©¦§¨¦§¨©§¨
(fi iz` z`Ul mkl ozp DzF`e'ïBò,'dcrdwxy yexcl yieïBò §¨¨©¨¤¨¥¤£¨¥¨¨

,úBðBò éðL àNBð Bðéàå ,àNBð àeä ãçàmixiry ok m`eénð íéìâøc ¤¨¥§¥¥§¥£¦§¨¦©¦
,íéLãç éLàøcà eøtkéð àì,`nhd z` lk`y xedh lr epiide Ÿ¦©§©§¨¥¢¨¦

àø÷ øîàce' yceg y`x xiry ly weqt eze`adúBàmkl ozp §¨©§¨§¨¨©¨¤
'dcrd oFr z` z`Ul(fi i my)wxy yexcpe ,dúBàz`hgd xiry - ¨¥¤£¨¥¨¨

yceg y`x lyïBò àNBð àeä,`nh lk`y xedh ly dfïéàåxiry ¥¨§¥
ïBò àNBð øçàzaizn :`xnbd daiyn .dfdéì òîLî àì 'dúBà' ©¥¥¨¨Ÿ©§©¥

milbxd ixiryy xaeq `ed okle ,df herin yexcl oerny iaxl
.xtkn yceg y`x xiryy dn lr mb mixtkn

:x`al `xnbd dkiynnàðL éàîmixiryéøtëî àìc íéìâøc ©§¨¦§¨¦§Ÿ§©§¦
,íéøetkä íBécàel rcepe ycwnd zial d`neha qpkpd lr epiide ©§©¦¦

,qpkpy xg`l wx `nh `edyàø÷ øîàcoaxwd zxtk oipra §¨©§¨
mixetikd meia axwyäðMa úçà''mkizxcl eilr xRki(i l zeny), ©©©¨¨§©¥¨¨§ŸŸ¥¤

y minkg eyxceBæ äøtkmixetikd mei ixiry mixtknyàäz àì ©¨¨Ÿ§¥
.äðMa úçà àlà:`xnbd zl`ey,éëä éàmixiryíéøetkä íBéc ¤¨©©©¨¨¦¨¦§©¦¦

,íéìâøcà eøtkéð àì énðycwnd zial d`neha qpkpd lr epiide ©¦Ÿ¦©§©¦§¨¦
oeyly meyn ,`nh `edy llk el rcep `leáéúk 'úçà'eze`a ©©§¦

yexcpe ,'dpXA zg` eizpxw lr oxd` xRke' xn`py ,weqt§¦¤©£Ÿ©©§Ÿ¨©©©¨¨
mixetikd mei xiryy,úBøtk ézL øtëî Bðéàå ,øtëî úçà äøtk©¨¨©©§©¥§¥§©¥§¥©¨

:`xnbd daiyn .milbxd ixiry mixtkny dn lr xtki `le'úçà'©©
déì òîLî àìzaizn herin yexcl oerny iaxl rnyn `l - Ÿ©§©¥

.'zg`'
:`xnbd dywnéànà,'zg`' zaizn herin yexcl el rnyn oi` ©©

meyn `ed i`cea,áéúk íéðôa äNòpä øéòNa 'úçà' áéúk éëc`le §¦§¦©©§¨¦©©£¤¦§¦§¦
,oevigd xiry iabl,éëä éàmixiryíBécà eøtkð énð íéìâøc ¦¨¦¦§¨¦©¦¦©§©§

,íéøetkämeyn,'úçà' áéúk éëczxtk z` hrnl epivx dfny ©¦¦§¦§¦©©
,milbxd ixiry,áéúk íéðôa äNòpä øéòNaxiry iabl `le §¨¦©©£¤¦§¦§¦

.oevigd
zligza xen`d 'dpya zg`' oia welig yiy zx`an `xnbd

:`xnbd zvxzn .eteqa xen`d 'dpya zg`'l weqtdíìBòìoeyl §¨
déì òîLî 'úçà'zg`'n yxec `ed okle ,herinl oerny iaxl ©©©§©¥

mei ly xiry ici lr xtkzny oerdy weqtd seq ly 'dpya
milbxd ixiry oi`e ,dpya zg` mrt `l` xteki `l mixetikd
wqer weqtdy s`e ,mixetkd mei xiry xtkny dn lr mixtkn

didz ezxtk s`y ,oevigd xiryd eil` ywed ixd iniptd xirya
.dpya zg` mrt wxàëä éðàLåoeyld iabl o`k xacd dpeye ± §¨¦¨¨

meyn ,weqtd seqa dxen`d 'dpya zg`'ïøäà øtëå' àø÷ øîàc§¨©§¨§¦¤©£Ÿ
,'äðMa úçà åéúBðø÷ ìò'dpya zg`' zeaiz eknqedy oeike ©©§¨©©©¨¨

xnel epl yi ,iniptd gafn `edy 'eizepxw' zaizl weqtd meiqay
wxy,'éîéðtä çaæîc åéúBðø÷'axwd iniptd xiry iabl wx xnelk ©§¨§¦§¥©©§¦¦

iniptd gafnaàeäcnlnd 'dpya zg`' ly herind xn`pycwx §
úçà äøtë`edàä ,úBøtk ézL øtëî Bðéàå øtëîipevigd xiry ©¨¨©©§©¥§¥§©¥§¥©¨¨

cd gafna axw,ïBöéç`l` ,df herin llka epi`ézL eléôà §¦£¦§¥
úBøtk.milbxd ixiry mixtkny dn lr mb epiide ,xtkn `ed ©¨

xyt` ji` ,meaixwd `ly mininz zepaxwa dpc `xnbd
oldle ,mzectl(:`i)zg`l epizpynn di`x `xnbd `iaz

zehiyd:øeavì eëøöeä àlL ïéãéîz ,ïðçBé éaø øîà ,àìeò øîà- ¨©¨¨©©¦¨¨§¦¦¤Ÿ§§©¦
dpyd dniizqd dzre ,dpyd seq cr maixwdl mikixv eid `ly
zepaxwd z` zepwl mikixve xg`n ,mdn aixwdl xyt` i`e

,dycg dnexzn dycgd dpylïécôðmdy s`,íéîéîzmicete ¦§¦§¦¦
aey mze` mipewe ,oilegl ze`vei zendade ,oileg zerna mze`

.dycgd dpyd znexz ly zernn ycwdl
:wlegd zrc z` d`ian `xnbdàzòîL àäì dì øîà÷å äaø áéúé̈¦©¨§¨¨©¨§¨§©§¨

,opgei iax ly epic z` xn`e dax ayi -ïàî ,àcñç áø déì øîà̈©¥©¦§¨©
Caø ïðçBé éaøìe Cì úééöiax jax mya zxn`y oicl rnyi in - ¨¥¨§©¦¨¨©¨

,dywen df oic `lde ,opgeiäëìä ïëéäì ïäaL äMeã÷ éëå- §¦§¨¤¨¤§¥¨¨§¨
oiicr mdy oeik ixde ,epnn dlhazd ji` oaxwd ly sebd zyecw
ici lr mzyecw z` riwtdl xyt` i` ,daxwdl miie`xe mininz

.oeict
déì øîàe ,`cqg axl daxàøañz àì zà,xeaq jpi` ike -àìc ¨©¥©§Ÿ¦§§¨§Ÿ

ïðéøîàjxevl millgznd xeaiv zepaxwaïëéäì ïäaL äMeã÷' ¨§¦©§¨¤¨¤§¥¨
,'äëìä,men `la s` mllgl xyt` `l`ïðúäå(d"n c"t milwy), ¨§¨§¨§©

úøBèwä øúBîmipn dyly mze`n ,dpy lk zxehwd on xzepd - ©©§¤
,mixetkd meia eipteg `ln lhep lecb odk did mdnyeéä äî¤¨

,da ïéNBòdnexzn dpwpy dna ynzydl mileki eid `le xg`n ¦¨
,dpyiäpnî ïéLéøôîjxevl zern dkyld znexzn -øëN ©§¦¦¦¤¨§©

ïéðneàälr zernd z` mdl mikfne ,zxehwd z` minhtn eidy ¨¨¦
,mcia oileg zernd ixde ,mixafbd cg` icidúBà ïéìlçîez` - §©§¦¨

zxehwd xzenïéðneàä úBòî ìòd`vi jkae ,mxkya elaiwy ©¨¨¨¦
,oilegl zxehwddúBà ïéðúBðåzxehwd xzen z` -ïéðneàì §§¦¨¨¨¦

dúBà ïéç÷Bìå ïéøæBçå ,ïøëNa,mipne`dnîd zernäîeøzd,äLãç ¦§¨¨§§¦§§¦¨¦§¨£¨¨
,zeywdl yi o`k mb ixde .dycgd dpyd jxevléànàåmillgn §©©

,zxehwd z`àîéðixd ,ilka dycwed zxehwdy oeik ,xn`p - ¥¨
ycwzpe ,sebd zyecwa d'äëìä ïëéäì ïäaL äMeã÷'xac ixde - §¨¤¨¤§¥¨¨§¨

ly xacay gken i`ce `l` ,oeict el oi` sebd zyecwa ycwpy
.sebd zyecwa s` jxevl llgl xyt` xeaiv

déì øîà,`cqg axúøîà÷ úøBè÷jpevx zxehwd ziictn ike - ¨©¥§¤¨¨§©
c oeik ,di`x ef oi` ,z`f gikedlúøBè÷ éðàLly dpic dpey - ¨¦§¤

,zxehwd
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רנז oifge` mipya cenr i sc ± iying wxt`nw `aa
ywzi` oevige aizk iniptd xiryac oeike ,xirye lecb odk xt epiid mixetkd mei z`hge

,`xwc diyixc "zg`" la` .ezxtk xtkn xg` oi`y oevig` inp opiyxc - iniptl

xirya e`l `dc ,oevig` yixcin `l - mixg` zxtk xtkn epi` `edc dipin opiyxcc

xiry jkld ,zg` iniptd gafn ly eizepxw lr oxd` xtke :aizk gafna `l` aizk

gafnl e`lc ,`kdn hirnin `l oevigd

.ywzi`øåáöì åëøöåä àìù íéãéîú-

oikxr) opze ,dkyld znexz zernn megwly

oixweand mi`lh dyyn oizget oi` :(` ,bi

`l oqip ycg y`x ribnyke .mi`lhd zkyla

dnexzd zernn xeav zepaxw aey oiaixwn eid

:(` ,f) dpyd y`x zkqna xn`ck ,cwzy` ly

dnexzn oaxw `ade ycg - "eycga ycg"

mi`lh drax` dpye dpy lka e`vnpe ,dycg

,dpyid dnexzd zernn mi`lhd zkyla

dpya aixwdl xeavl ekxved `l epiide

.dxaryïéîéîú ïéãôð.ef dpya oxiykdl -

zernd mze`e ,oileg zern lr oze` oillgn

irewx odn oiyery ,dpyi dnexzd xzenl ekli

`pzck miycwd ycew zial ietiv migt

e`viy oeike ,(c dpyn c wxt) milwy zkqna

dnexz zernn mze` migwele mixfeg - oilegl

znda oi`y ab lr s`e .ef dpya eaxwie dycg

ol `niiwck ,men `la zllgzn cigi iycw

xn`c ,"d`nh dnda lk m`e"n (` ,`w zegpn)

el` - xacn aezkd ectpy oinen ilraa :xn

`lae .`nrh yxtn dinwle .mictp xeav ly

dnexz zernn ozectl xyt` i` oileg

`d .ycwd lr llgzn ycwd oi`y ,dycgd

onwl diazenc meyn `kd hwp `zlin

.oizipznnïäáù äùåã÷,oday sebd zyecw -

okid ,men `la zllgzn dpi`y ol miwc

dkld?àøáñú àì úàå`l xeavc icinac -

`kid ,dkld okidl oday dyecw opixn`

dpwz jxevl leligc?úøåè÷ä øúåîxzepd -

.dpyi dnexzn dpy lkaäá ïéùåò åéä äî-

da oi`y dpy jl oi`c .d`ad dpyl dxiykdl

oinhtny mixizi mipn zylyn zxehw xzen

i`e mixetkd meia miptg `elnl dpy lka

zezixka `ipzck ,eiptga mlek eqpkiy xyt`

dzid dpy mirayl e` miyyl zg` :(a ,e)

.miixiy ly divgïéðîåàä øëù ïéùéøôî-

qpiha` zia ipne` xky ,dkyld znexzn

(` ,gl) `nei zkqna xn`c ,zxehwd inhtn

.mipn dxyr mipy dpy lka oilhep eidyïéðîåàä úåòî øëù ìò äúåà ïéììçîåoikfn -

mdilr zxehwd ellgi jk xg`e ,oileg od ixde mixafbd on cg` ici lr oipne`l zernd

ripv ikde .dycg dnexzn dze` migwele mixfege ,leg `id ixde oipne`l dze` oipzepe

.`zlin `lifc ,dzepwle xefgle dxknl `le ,ith `zlinïëéäì ïäáù äùåã÷ àîéð
äëìädl `ied ilka dl dycwc oeike ,`ed zxy ilk zyzkndy dizrc `wlqc -

.oeict el oi` ilka ycwy cigic icin eli`e ,sebd zyecw
úùåã÷ã
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äúåà`l `nlc ?da oi`e da oi`` xtknc olpn ok m` :xn`z m`e - dil rnyn `l

lk`y `nh `le ,`nhd z` lk`y xedh epiidc ,`cixb yceg y`xc` `l` xtkn

dxtk dnewe`l dil irain jgxk lr "dze`" yixcc oeik ,oerny iaxl `nlyac !ycewd z`

iz` "dze`" yixc `lc ab lr s` ,inp xi`n iaxle .lirl ipzwck da oi`e da oi`` milbxc

mbe ,'d `l` ea xikn oi`y `hgyixc `dc ,xity

opitlie ,uivn "oer" "oer"c dey dxfb dil zi`

dcedi oa oerny iaxl la` .yceg y`xn edlek

oi`y `hg inp yixc `le ,"dze`" yixc `lc

`l ycg y`xc xn`w `dc ,'d `l` ea xikn

!dyw ,`nhd z` lk`y xedh lr `l` zxtkn

oeik ,"dze`" yixc i`ce df oiprlc :xnel yie

la` .z`f `l` zxg` dxtk mdl oi` milbxlc

oi`e da oi` epiidc ,zxg` dxtk milbxl yiya

dil `hiyt `le .yceg y`xc` inp xtkn - da

hrnl `xaq oi`c dil `xiaqc ,"dze`"c dyxc

`yep epi`ya `l` ,oer eze` xg` `yi `ly

:lirl jixtc `d xity iz` `zyde .df oer `l`

,miycg iy`xc` ixtkn `l i`n` milbxc `l`

.miycg iy`xc` inp ixtkn `l i`n` :yexit

odl yiy oeik ,"dze`"c dyxc dil `hiyt `le

zg`"c dyxc iab edin .ziyixtck zxg` dxtk

,"xtki zg`"c dyxcn ith dil `hiytc "dpya

:xnel yi cere .lirl izyxitck yxtl jixv

milbx ixiry yewzi` dcedi oa oerny iaxlc

ea yiy xac lr xtkn oevig dn ,oevigd xiryl

ixiry s` - eiycwe ycwn z`neh epiidc ,zxk

.ok milbx

äùåã÷`d :xn`z m`e - dkld okidl oday

xn` (` ,dw) zeaezkc `xza wxta

oke ,dkyld znexzn mxky oilhep zexifb ipiicc

- mzd aiyg `aehe ,mixtq idibn (` ,ew my)

dil `iyw i`ne ,odilr dpzn oic zia al `nl`

zyecw ycw `lc mzd ip`yc :xnel yie ?`kd

.sebd

øúåîxzen :qxhpewd yxit - zxehwd

dpy lka mixizid oipn dylyn

eqpkiy xyt` i`c ,mixetkd meia miptg `elnn

yi ikd e`lac ,ok yxit mpgae .eiptga mlek

,xzenmiyy ze`n yly oinhtn eid dpy lkay

mipn dylye dngd zeni oipnl mipn dynge

ze`n ylyne ,mixetkd meia lecb odk iptgl

cg` dheyt dpy lka x`yp did dynge miyy

zepy lr mixizi dngd zepyy oipnk ,oipn xyr

,h"i f"i c"i `"i g"eb ody ,zexaern mipyl oda ze`lnl oikixv eidy it lr s`e .dpald

`ipzc `d ,edine .dycg dnexzn eidiy ick oqip yceg y`xa ycgl eid oikixv mewn lkn

i` - miixiy ly mi`vg ea eid dpy mizye mirayl zg`c (a ,e) zezixkc `nw wxta

ly xyr cg` ly xzen lk ixdy ,mixetkd mei ly mipn dyly xzenn `l` yxtl xyt`

zg` dry wx oiey dpale dng xefgnd seqae ,zexaerna ze`lnl oikixv eid dheyt dpy

qpkp did `le ,x`yp did mipn dyly xzend `l` .miwlg dynge mipeny ze`n rax`e

d`n dpy mizye mirayl `vnp ,dpy lka x`yp ivge mipn ipye ,dpn ivg `l` eiptga

."itlwa sxh" wxt inlyexia yi oke ,`l eze "dpy mirayl zg`" `l` ,"mizy" iqxb `lc mixtq yie .wc `le ,dpenye miyy ze`n ylyc `bltl mipn drax` xqg cere ,mipn mipenye

mipy izya dpy miyy milkyk zeidl lekie .dpy mirayl e` dpy miyyl zg` :qxb mixefgna aezkd zxehwd mehtae .jk lk `gip `l "mizy" opiqxb i`c ,wc `lc `xninl ith `gipe

.ef xg` ef zeheyt

ïéùéøôî.jiiy "dpnn" i`ne ,dkyld znexza ixii` `l (` ,e) milwy zkqna mzde ,oiyixtn eid dkyld znexzny ."dpnn" opiqxb `l -ïéùéøôî:qxhpewd yxit - oipne`d xky ¦¤¨

rnyn `l "oiyixtn" oeyl edine .oda ekf xaky xg`n ,ozrcn epiid - oipne`d zern lr dze` oillgne :jenqa xn`wc `d ,eyexitle .oixafbd on cg` ici lr odl oikfny

edl dnle :xn`z m`e .oileg eidi `nlra dyxtdae odilr dpzn oic zia alc d`xp jkle .oxkya ekf `l oiicry rnyn - oxkya oipne`l dze` oipzep :inp xn`we .`nlra dyxtd `l`

llgzn xn`c inp `aiwr iaxl elit`e .`gip ,dk`lnd lr llgzn ycwd oi`c (my) "dnexzd" wxta milwy zkqna xn`c i`fr oal ,edine !oxkya oipne`l dlgzn zxehwd epzi ?i`d ilek

meht xkya ixii` `kd ,inp i` .ith exingd xeav ly zxehwa la` ,`ipzin ipd iabc ,xeav zepaxwl mie`xd mixac oda eide eiqkp yicwna oebk ,cigic zxehwa ilin ipd - dk`lnd lr

,oxkya zxehwd zzl oileki oi` mewn lkn ,oipad ipne`a oipne` ipdc (a ,ci) "z`hg cle" wxta dlirna opixn`c i`nle .dycg dnexzn odl ozil jixve ,dycg dpy ly zxehwd ipne`

.ziad wca zyecwn `l` oxky oipzep oi`céëå:xnel yie !`ed minc zyecw inp `xwirnc ,lqtiz inp zyzknl dpizp `la :xn`z m`e - mei leaha lqtp minc zyecw lkc `niz

.`l dyizk mcew la` ,aixwdl ie`xy dyizke zyzknl dpizpa `l` mei leaha dlqt `l minc zyecw elit`c
exyked
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éaø" .éîéðôì ïBöéç Le÷zéàå ,"íéøetkä úàhç©©©¦¦§¦§¦¦§¦¦©¦
àðL éàî .'åë "BîMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL¦§¤§¨¥¦§©§¨

íéìâøcà éøtëî àìc íéLãç éLàøc¯:àø÷ øîàc §¨¥¢¨¦§¨§©§¦©¦§¨¦§¨©§¨
;úBðBò éðL àNBð Bðéàå àNBð àeä ãçà ïBò ,"ïBò"£¨¤¨¥§¥¥§¥£
øîàc ,íéLãç éLàøcà eøtëéð àì éîð íéìâøc¦§¨¦©¦¨¦©§©§¨¥¢¨¦§¨©
àNBð øçà ïéàå ïBò àNBð àeä dúBà ,"dúBà" :àø÷§¨¨¨¥¨§¥©¥¥

!ïBò¯íéìâøc àðL éàî .déì òîLî àì "dúBà" ¨¨¨©§©¥©§¨¦§¨¦
íéøetkä íBécà éøtëî àìc¯úçà" :àø÷ øîàc §¨§©§¦©§©¦¦§¨©§¨©©

éà ;äðMa úçà àlà àäz àì Bæ äøtk ,"äðMa©¨¨©¨¨Ÿ§¥¤¨©©©¨¨¦
"úçà" ,íéìâøcà eøtëéð àì éîð íéøetkä íBéc ,éëä̈¦§©¦¦©¦¨¦©§©¦§¨¦©©

!úBøtë ézL øtëî Bðéàå øtëî úçà äøtk ,áéúk¯ §¦©¨¨©©§©¥§¥§©¥§¥©¨
.déì òîLî àì "úçà"¯"úçà" áéúk éëc ?éànà ©©¨©§©¥©©§¦§¦©©

¯éîð íéìâøc ,éëä éà ;áéúk íéðôa äNòpä øéòNa§¨¦©©£¤¦§¦§¦¦¨¦¦§¨¦©¦
"úçà" áéúk éëc ,íéøetkä íBécà eøtëð¯øéòNa §©§©§©¦¦§¦§¦©©§¨¦

!áéúk íéðôa äNòpä¯òîLî "úçà" íìBòì ©©£¤¦§¦§¦§¨©©©§©
ìò ïøäà øtëå" :àø÷ øîàc ,àëä éðàLå ,déì¥§¨¥¨¨§¨©§¨§¦¥©£Ÿ©
àeä éîéðtä çaæîc åéúBðø÷ ,"äðMa úçà åéúðø÷©§Ÿ¨©©©¨¨©§¨§¦§¥©©§¦¦
àä ,úBøtë ézL øtëî Bðéàå øtëî úçà äøtëc§©¨¨©©§©¥§¥§©¥§¥©¨¨

ïBöéçc¯éaø øîà àleò øîà .úBøtë ézL eléôà §¦£¦§¥©¨¨©¨¨©©¦
øeavì eëøöeä àlL ïéãéîz :ïðçBé¯.íéîéîz ïécôð ¨¨§¦¦¤Ÿ§§©¦¦§¦§¦¦

áø déì øîà .àúòîL àäì dì øîà÷å äaø áéúé̈¥©¨§¨¨©¨§¨§©£¨£©¥©
äMeã÷ éëå !Caø ïðçBé éaøìe Cì úééö ïàî :àcñç¦§¨©¨¥¨§©¦¨¨©¨§¦§¨
àøañz àì zà :déì øîà ?äëìä ïëéäì ïäaL¤¨¤§¥¨¨§¨£©¥©§¨¦§§¨
:ïðúäå ?äëìä ïëéäì ïäaL äMeã÷ ïðéøîà àìc§¨¨§¦©§¨¤¨¤§¥¨¨§¨§¨§©
dpnî ïéLéøôî ?da ïéNBò eéä äî úøBèwä øúBî©©§¤¤¨¦¨©§¦¦¦¤¨
,ïéðneàä úBòî ìò dúBà ïéìlçîe ,ïéðneàä øëN§©¨¨¦§©§¦¨©§¨¨¦
dúBà ïéç÷Bìå ïéøæBçå ,ïøëNa ïéðneàì dúBà ïéðúBðå§§¦¨¨¨¦¦§¨¨§§¦§§¦¨
ïëéäì ïäaL äMeã÷ :àîéð ?éànàå ;äLãç äîeøzî¦§¨£¨¨§©©¥¨§¨¤¨¤§¥¨
,úøBè÷ éðàL ?zøîà÷ úøBè÷ :déì øîà !äëìä̈§¨£©¥§¤¨¨§©§¨¥§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zereay(iyiy meil)

,'íéøetkä úàhçz`hg'e ,oevigd xiry `ed 'mifir xiry'e ©©©¦¦
,iniptd xiry `ed 'mixetkdLe÷zéàåxiry df weqta ywede - §¦§

,éîéðtì ïBöéçmixtkny dn lr xtkn epi` iniptd xiryy myke ¦¦§¦¦
.el` zepeer lr xtkn epi` oevigd xiry mb jk ,milbxd ixiry

:dpyna epipy,'åë BîMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø'iy`x ixiry ©¦¦§¤§¨¥¦§
ly odilr siqen .`nhd z` lk`y xedhd lr oixtkn miycg
drici da oi`y lre ,`nhd z` lk`y xedh lr oixtkny milbx
oixtkn ody mixetkd mei ly odilr siqen .seqa `le dligza `l
dligza `l drici da oi`y lre ,`nhd z` lk`y xedhd lr

oi`y lre ,seqa `le.'seqa drici da yi la` dligza drici da
:`xnbd zl`eyàðL éàîmixiryéøtëî àìc íéLãç éLàøc ©§¨§¨¥¢¨¦§Ÿ§©§¦

,íéìâøcàmeyn edf ixdàø÷ øîàcyceg y`x xiry iabl`xwie) ©¦§¨¦§¨©§¨
(fi iz` z`Ul mkl ozp DzF`e'ïBò,'dcrdwxy yexcl yieïBò §¨¨©¨¤¨¥¤£¨¥¨¨

,úBðBò éðL àNBð Bðéàå ,àNBð àeä ãçàmixiry ok m`eénð íéìâøc ¤¨¥§¥¥§¥£¦§¨¦©¦
,íéLãç éLàøcà eøtkéð àì,`nhd z` lk`y xedh lr epiide Ÿ¦©§©§¨¥¢¨¦

àø÷ øîàce' yceg y`x xiry ly weqt eze`adúBàmkl ozp §¨©§¨§¨¨©¨¤
'dcrd oFr z` z`Ul(fi i my)wxy yexcpe ,dúBàz`hgd xiry - ¨¥¤£¨¥¨¨

yceg y`x lyïBò àNBð àeä,`nh lk`y xedh ly dfïéàåxiry ¥¨§¥
ïBò àNBð øçàzaizn :`xnbd daiyn .dfdéì òîLî àì 'dúBà' ©¥¥¨¨Ÿ©§©¥

milbxd ixiryy xaeq `ed okle ,df herin yexcl oerny iaxl
.xtkn yceg y`x xiryy dn lr mb mixtkn

:x`al `xnbd dkiynnàðL éàîmixiryéøtëî àìc íéìâøc ©§¨¦§¨¦§Ÿ§©§¦
,íéøetkä íBécàel rcepe ycwnd zial d`neha qpkpd lr epiide ©§©¦¦

,qpkpy xg`l wx `nh `edyàø÷ øîàcoaxwd zxtk oipra §¨©§¨
mixetikd meia axwyäðMa úçà''mkizxcl eilr xRki(i l zeny), ©©©¨¨§©¥¨¨§ŸŸ¥¤

y minkg eyxceBæ äøtkmixetikd mei ixiry mixtknyàäz àì ©¨¨Ÿ§¥
.äðMa úçà àlà:`xnbd zl`ey,éëä éàmixiryíéøetkä íBéc ¤¨©©©¨¨¦¨¦§©¦¦

,íéìâøcà eøtkéð àì énðycwnd zial d`neha qpkpd lr epiide ©¦Ÿ¦©§©¦§¨¦
oeyly meyn ,`nh `edy llk el rcep `leáéúk 'úçà'eze`a ©©§¦

yexcpe ,'dpXA zg` eizpxw lr oxd` xRke' xn`py ,weqt§¦¤©£Ÿ©©§Ÿ¨©©©¨¨
mixetikd mei xiryy,úBøtk ézL øtëî Bðéàå ,øtëî úçà äøtk©¨¨©©§©¥§¥§©¥§¥©¨

:`xnbd daiyn .milbxd ixiry mixtkny dn lr xtki `le'úçà'©©
déì òîLî àìzaizn herin yexcl oerny iaxl rnyn `l - Ÿ©§©¥

.'zg`'
:`xnbd dywnéànà,'zg`' zaizn herin yexcl el rnyn oi` ©©

meyn `ed i`cea,áéúk íéðôa äNòpä øéòNa 'úçà' áéúk éëc`le §¦§¦©©§¨¦©©£¤¦§¦§¦
,oevigd xiry iabl,éëä éàmixiryíBécà eøtkð énð íéìâøc ¦¨¦¦§¨¦©¦¦©§©§

,íéøetkämeyn,'úçà' áéúk éëczxtk z` hrnl epivx dfny ©¦¦§¦§¦©©
,milbxd ixiry,áéúk íéðôa äNòpä øéòNaxiry iabl `le §¨¦©©£¤¦§¦§¦

.oevigd
zligza xen`d 'dpya zg`' oia welig yiy zx`an `xnbd

:`xnbd zvxzn .eteqa xen`d 'dpya zg`'l weqtdíìBòìoeyl §¨
déì òîLî 'úçà'zg`'n yxec `ed okle ,herinl oerny iaxl ©©©§©¥

mei ly xiry ici lr xtkzny oerdy weqtd seq ly 'dpya
milbxd ixiry oi`e ,dpya zg` mrt `l` xteki `l mixetikd
wqer weqtdy s`e ,mixetkd mei xiry xtkny dn lr mixtkn

didz ezxtk s`y ,oevigd xiryd eil` ywed ixd iniptd xirya
.dpya zg` mrt wxàëä éðàLåoeyld iabl o`k xacd dpeye ± §¨¦¨¨

meyn ,weqtd seqa dxen`d 'dpya zg`'ïøäà øtëå' àø÷ øîàc§¨©§¨§¦¤©£Ÿ
,'äðMa úçà åéúBðø÷ ìò'dpya zg`' zeaiz eknqedy oeike ©©§¨©©©¨¨

xnel epl yi ,iniptd gafn `edy 'eizepxw' zaizl weqtd meiqay
wxy,'éîéðtä çaæîc åéúBðø÷'axwd iniptd xiry iabl wx xnelk ©§¨§¦§¥©©§¦¦

iniptd gafnaàeäcnlnd 'dpya zg`' ly herind xn`pycwx §
úçà äøtë`edàä ,úBøtk ézL øtëî Bðéàå øtëîipevigd xiry ©¨¨©©§©¥§¥§©¥§¥©¨¨

cd gafna axw,ïBöéç`l` ,df herin llka epi`ézL eléôà §¦£¦§¥
úBøtk.milbxd ixiry mixtkny dn lr mb epiide ,xtkn `ed ©¨

xyt` ji` ,meaixwd `ly mininz zepaxwa dpc `xnbd
oldle ,mzectl(:`i)zg`l epizpynn di`x `xnbd `iaz

zehiyd:øeavì eëøöeä àlL ïéãéîz ,ïðçBé éaø øîà ,àìeò øîà- ¨©¨¨©©¦¨¨§¦¦¤Ÿ§§©¦
dpyd dniizqd dzre ,dpyd seq cr maixwdl mikixv eid `ly
zepaxwd z` zepwl mikixve xg`n ,mdn aixwdl xyt` i`e

,dycg dnexzn dycgd dpylïécôðmdy s`,íéîéîzmicete ¦§¦§¦¦
aey mze` mipewe ,oilegl ze`vei zendade ,oileg zerna mze`

.dycgd dpyd znexz ly zernn ycwdl
:wlegd zrc z` d`ian `xnbdàzòîL àäì dì øîà÷å äaø áéúé̈¦©¨§¨¨©¨§¨§©§¨

,opgei iax ly epic z` xn`e dax ayi -ïàî ,àcñç áø déì øîà̈©¥©¦§¨©
Caø ïðçBé éaøìe Cì úééöiax jax mya zxn`y oicl rnyi in - ¨¥¨§©¦¨¨©¨

,dywen df oic `lde ,opgeiäëìä ïëéäì ïäaL äMeã÷ éëå- §¦§¨¤¨¤§¥¨¨§¨
oiicr mdy oeik ixde ,epnn dlhazd ji` oaxwd ly sebd zyecw
ici lr mzyecw z` riwtdl xyt` i` ,daxwdl miie`xe mininz

.oeict
déì øîàe ,`cqg axl daxàøañz àì zà,xeaq jpi` ike -àìc ¨©¥©§Ÿ¦§§¨§Ÿ

ïðéøîàjxevl millgznd xeaiv zepaxwaïëéäì ïäaL äMeã÷' ¨§¦©§¨¤¨¤§¥¨
,'äëìä,men `la s` mllgl xyt` `l`ïðúäå(d"n c"t milwy), ¨§¨§¨§©

úøBèwä øúBîmipn dyly mze`n ,dpy lk zxehwd on xzepd - ©©§¤
,mixetkd meia eipteg `ln lhep lecb odk did mdnyeéä äî¤¨

,da ïéNBòdnexzn dpwpy dna ynzydl mileki eid `le xg`n ¦¨
,dpyiäpnî ïéLéøôîjxevl zern dkyld znexzn -øëN ©§¦¦¦¤¨§©

ïéðneàälr zernd z` mdl mikfne ,zxehwd z` minhtn eidy ¨¨¦
,mcia oileg zernd ixde ,mixafbd cg` icidúBà ïéìlçîez` - §©§¦¨

zxehwd xzenïéðneàä úBòî ìòd`vi jkae ,mxkya elaiwy ©¨¨¨¦
,oilegl zxehwddúBà ïéðúBðåzxehwd xzen z` -ïéðneàì §§¦¨¨¨¦

dúBà ïéç÷Bìå ïéøæBçå ,ïøëNa,mipne`dnîd zernäîeøzd,äLãç ¦§¨¨§§¦§§¦¨¦§¨£¨¨
,zeywdl yi o`k mb ixde .dycgd dpyd jxevléànàåmillgn §©©

,zxehwd z`àîéðixd ,ilka dycwed zxehwdy oeik ,xn`p - ¥¨
ycwzpe ,sebd zyecwa d'äëìä ïëéäì ïäaL äMeã÷'xac ixde - §¨¤¨¤§¥¨¨§¨

ly xacay gken i`ce `l` ,oeict el oi` sebd zyecwa ycwpy
.sebd zyecwa s` jxevl llgl xyt` xeaiv

déì øîà,`cqg axúøîà÷ úøBè÷jpevx zxehwd ziictn ike - ¨©¥§¤¨¨§©
c oeik ,di`x ef oi` ,z`f gikedlúøBè÷ éðàLly dpic dpey - ¨¦§¤

,zxehwd
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש במכתבו שאולי יהי' אפשר לעשות מקוה במקומו במשך הזמן בענין דנתן סאה ונטל 

סאה, הנה בודאי ידוע לו אשר בשנים האחרונות התחילו להחמיר בזה ביותר ואפילו בארצוה"ב, אבל 

תקותי שכשיהי' יותר קרוב להפועל בודאי ימצא אופנים איך לעשות מקוה ולצאת י"ח כל הדיעות 

מבלי ההיתר דנתן סאה ונטל סאה...



xcde"רנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc zereay(ycew zay meil)

àeä íéîc úMeã÷czyecwa `l` sebd zyecwa dyecw dpi`y - ¦§©¨¦
ilk zaygp dpi` zxehwd z` da eyzky zyzkndy oeik ,minc

.zxy
:`xnbd dywn,äzòî àlà,minc zyecwa wx dyecw zxehwy ¤¨¥©¨

ìñtz àì[`nhz-]azribpíBé ìeáèmeid lahy mc` - Ÿ¦¨¥¦§
,axrd cr `nh aygp dnexze miycw iably ,ez`nehnäîlà©¨¨

àéðzm`y ,zxehwd iabl `ziixaa epipy recne -úLzëna dðúð ©§¨§¨¨©©§¤¤
,íBé ìeáèa úìñôðlqtp epi` minc zyecwa wx yecwd xac `lde ¦§¤¤¦§

:`xnbd z`f dgikene .mei leah zribpaàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨
y xnela éìñôéî íéîc úMeã÷ ìkzribp,íBé ìeáèxyt` i` ixd ¨§©¨¦¦§§¦¦§

,ok xnelïðúäå(.h dlirn),úBçðnä,`ian cigidyäa ïéìòBîïyi - §¨§©©§¨£¦¨¤
dlirn xeqi` mda,eLc÷eäMî,minc zyecwa dlirn yiy oeik ¦¤§§

e dxfrl me`iad m`eéìëa eLã÷,zxyeøLëeä[epwzip-]ìñtéì ¨§¦§¦§§¦¨¥
íéøetk øqeçîáe íBé ìeáèa,mda erbpyäðéìáeelk`p `l m` - ¦§¦§©¦¦§¦¨

m` wxy wiicl yie .dpila milqtp ,mipdkd ici lr zegpnd ixiiy
ïéà ,éìëa eLã÷m` j` ,mei leah zribpa mi`nhp md ok` -àì ¨§¦§¦¦Ÿ

àì ,éìëa eLã÷dpi` minc zyecwy gkene ,milqtp mpi` - ¨§¦§¦Ÿ
.mei leaha zlqtp

:ipyd cvd lr dzr dywn `xnbdéàî àlà,xn`p dn `l` - ¤¨©
zxehwy,àéä óebä úMeã÷,zyzkna dpzipy oeikäzòî àlà §©©¦¤¨¥©¨

y ,df itl dywiìñtézzxehwd,äðéìayecwy xac lk enk ¦¨¥§¦¨
.sebd zyecwïðz äîlà(.i dlirn),äðBáläå õîBwä,cigi zgpn ly ©¨¨§©©¤§©§¨

íéðäk úçðîe ,úøBèwäå,zvnwp dpi`e gafnl dlek dlery §©§¤¦§©Ÿ£¦
íéëñð úçðîe ,çeLî ïäk úçðîe,oaxwd ikqp mr d`ay dgpnd - ¦§©Ÿ¥¨©¦§©§¨¦

,eLc÷eäMî ïäa íéìòBîm`eeøLëeä éìëa eLã÷mbìeáèa ìñtéì £¦¨¤¦¤§§¨§¦§¦§§¦¨¥¦§
íéøetk øqeçîáe íBé,mda erbpy,äðéìáewxy wiicl yi o`k mbe ¦§©¦¦§¦¨

m`ïéà ,éìëa eLã÷m` j` ,dpila milqtp ok` -,éìëa eLã÷ àì ¨§¦§¦¦Ÿ¨§¦§¦
àìzyzkna zxehwdy xn`p m`e ,dpila milqtp mpi` - Ÿ

gkene ,dpila zlqtp dpi` recn ,dyw ,sebd zyecwa zycwzn
.sebd zyecwa zxehwd z` zycwn zyzknd oi`y

:`xnbd dgecdéì øîà,`cqg axl daxúøîà÷ äðéìdz` m`d - ¨©¥¦¨¨¨§©
dyecw dpi`y ,dpila zlqtp dpi` zxehwdy dnn gikedl xeaq

,di`x ef oi` ,sebd zyecwaäðMä ìëa dúøeöå ìéàBä úøBè÷ éðàL̈¦§¤¦§¨¨§¨©¨¨
dlekdpi` sebd zyecwa dyecw `idy s`y ,dpey zxehwd oic - ¨

z` dpyn dpi` zyzkna depzpy xg`ly meyn ,dpila zlqtp

dzrne .dpila zlqtp dpi` jkle ,dpyd lk jyna dzxev
xyt`y gikedl ozip aey ,seb zyecwa dyecw zn`a zxehwy
eidy jkn seb zyecwa miyecwy s` xeaiv zepaxw zectl

.seb zyecwa dyecw `idy s` zxehwd z` oillgn
dax ixack gked mpn` :dpey`xd `iyewl `xnbd zxfeg
`la mzectl mileki sebd zyecw mda yiy s` xeaiv zepaxway

j` ,menàéL÷ íB÷î ìkî,micinza oiae zxehwa oia xacd dyw - ¦¨¨©§¨
,men `la mzectl xyt` ji`.äëìä ïëéäì ïäaL äMeã÷ éëå§¦§¨¤¨¤§¥¨¨§¨

:`xnbd zvxznïäéìò äðúî ïéc úéa áì ,äaø øîàmiyakd lr - ¨©©¨¥¥¦©§¤£¥¤
`l` sebd zyecwa myicwdl `ly dipwd zrya zxehwd lre

yeëøöeä íà,ef dpyl epwy dn z`,eëøöeämiyecw eidie ¦§§§§
,sebd zyecwaåàì íàå,ef dpya mdl ekxved `l m`e -eéäé §¦¨¦§

ïäéîãìjkle ,mdincl wx miyecw eidi zxehwde miyakd - ¦§¥¤
wx miyecw mpi`y xxaedy oeik ,men `la mzectl xyt`

.minc zyecwa
:`xnbd dywnéiaà déì øîà,daxløîàc àeä øî àäå`lde - ¨©¥©©¥§¨©§¨©

xg` mewna zxn`(:hi :`i dxenz)mc` m`yøëæ Léc÷ä,[li`-] ¦§¦¨¨
åéîãì,minc zyecwa yecw `diy -`ed ixd,óebä úMeã÷ LBã÷ §¨¨¨§©©

epi` gafnl axwil envra ie`xy xacy oeik ,exkenl xyt` i`e
oic zia aly jka zlrezd dn ,dyw ok m`e .gafn icin `vei
eid m` elit` ixd ,minc zyecw wx miyecw eidiy mdilr dpzn
dlg dzid ,minc zyecw myl wx yexita mze` miyicwn

.gafnl miie`x mde xg`n ,dil`n sebd zyecw mdilr
:`xnbd zvxznäìBò éîãì øîàc àä ,àéL÷ àìdax xn`y dn - Ÿ©§¨¨§¨©¦§¥¨

yicwdy xaecn ,gafnl ie`xd xac mincl yicwdl xyt` i`y
dnvr `idy oeike ,dler oaxw dinca epwie dexkniy ick dnda

e ,dler zyecwa zqtzp `id ixd ,dler axwil die`xøîàc àä̈§¨©
íéëñð éîãìoeik ,mikqp zepwl dexkniy dnda yicwdyk j` - ¦§¥§¨¦

s`e ,mikqp zepwle dxkenl xyt` mikqpl die`x dpi` dnday
ietivl ynyi dkyld xzeny mipzn oic ziay oeik ,epziibeqa
,df xacl miie`x micinzd e` zxehwd oi`y ,miycwd iycw zia
ziay dn lired jk meyne ,sebd zyecwa miqtzp md oi` jkitl

.minc zyecw wx `dz mzyecwy ,mipzn oic
:`xnbd dywnéiaà déáéúéà,`ziixaa epipy ,daxlìL øéòNå øt ¥¦¥©©¥¨§¨¦¤

,íäézçz íéøçà Léøôäå ,eãáàL íéøetkä íBé©¦¦¤¨§§¦§¦©¥¦©§¥¤
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oifge` mipy` cenr `i sc ± iying wxt`nw `aa
íéîã úùåã÷ã`l ilka la` .dkyld znexzn dgwly ,minc zyecw `l` da oi` -

.`id zxy ilk e`l da dwgypy zyzknc ,sebd zyecw ycwzc dycwíåé ìåáèá-

.da rbp m`úåçðîä.cigi zgpn -åùã÷åäùî ïäá ïéìòåîdlirn za minc zyecwc -

.`idéìëá åùã÷.zxy ilka dpzpe dxfrl `iad -äøùëåälqtil dzyecw dxnbp -

,oewiz oeyl xykd oeyl lke .mei leaha

.jkl epinfne epwznyõîå÷ä.cigi zgpn ly -

äðåáìäå.cigi zgpn ly -íéðäë úçðîå-

.zvnwp dpi`e lilk `idyçåùî ïäë úçðîå-

xweaa dzivgn ,mei lkay lecb odk iziag

.axra dzivgneíéëñð úçðîåmr d`ad -

mipexyr ipye xtl mipexyr dyly ,dndad

.lilk olek ode ,yakl oexyre li`léìëá åùã÷
'åëlirlc jde jd ,iaa izxza dl biltc jde -

yi `tiqac meyn - 'ek "oda oilren zegpnd"c

,dlirn zkqna `zipxg` ilina mdipia welig

meyn dilr oiaiige :ipzw `l lirlc `iddac

axwiy cr ilk zyecwa `nhe xzepe lebit

ilk zyecwa ipzw lilk oleky jpdae ,unewd

.`nh meyne xzep meyn mdilr oiaiige :edcic

lre ,"ilka eycw" ipzwe ,zxehw `din ipzw

`pz zyzkn zyecw iab lirl oizipzn jgxk

`pz `kde dpil `pz `le mei leaha zlqtp

e`l `dc ilk zyecw dpin rny - dpil

`inec ,dxhwd zryay ilk `l` ,`id zyzkn

`nl` .dnr o`k miiepyd x`ye dpeale unewc

.sebd zyecw dil `ycwn `l zyzknìéàåä
äúøåöås` jkld ,dzi`xn z` dpyn dpi` -

.dpila `lqtin `l `id sebd zyecwc ab lr

opax da xefb axwil ilka dycwyn ,edine

x`ya ixeyk`l iz` `nlc ,dpil leqt

.ilka miycwzndäùåã÷ àéù÷ íå÷î ìëî
äëìä ïëéäì ïäáù.zxehwa oia oicinza oia -

íäéìò äðúî ïéã úéá áì`lc ,dgiwl zrya -

.al oic zia oipzep xeaivc icin lke .dpyl oikixvd `l` sebd zyecw eycwiløî àäå
øîàã àåä.dxenz zkqna -åéîãì øëæ ùéã÷ä.eincl li` yicwd -óåâä úùåã÷ ùåã÷

`kde .gafn icin `vei epi` daxwdl ie`x envr `ede eyicwdy xg`n ,xknp epi`e -

oic zia alc d`pz ipdn i`nl ,inp?!ediitebl edl iycw ,odincl edi inp opixn` ik
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åøùëåäicin ,mei leaha lqtil inp ilka eycw `l ik :xn`z m`e - mei leaha lqtil

dcp seqa gkenck ,mei leaha lqtinc ycewd zxdh lr eyrpy oileg` dedc

oilegc ,`l zrbep ,oi` dxrn :opiwiice ,gqtl min dxrn xedh mc lr zayeid :opzc .(a ,`r)

exfg"k ,enc ycewk e`l xaq `kdc `pzc :xnel yie !enc ycewk ycew zxdh lr eyrpy

,mzdc "xnelmiycwa zn `nh rbnk `ed ixdc

`ede .`ziixe`cn ixiin `kd ,inp i` .oilegl `le

:xn`z m`e .opaxcn ilqtin okl mcewnc oicd

,`id minc zyecwc `nip ?lirl jixt i`n ,ok m`

,opaxcn epiid mei leaha zlqtp ipzwc `de

yie !enc ycewkc dxaqc mzdc dpey`x dpynke

leaha `lqtin enc ycewkc mrhn i`c :xnel

oeikc ,inp zyzkna dpzp `l elit` ok m` ,mei

.inp axwdl die`x dpi` elit` `lqtin opaxcnc

eyrpy oileg meyn `lqtin `l zxhw `ny e`

oeik `nrh i`d da jiiy `lc ,ycw zxdh lr

ike :xity xn`w lirl la` .`id dlik` za e`lc

`le ,mei leaha `lqtin minc zyecw lk `niz

`lc ,inp zyzkna dpzp `l elit` :dil dyw

dyrn xqegny onf lk minc zyecw `lqtn

dn `gip inp `zyde .dyizk epiidc ,eteba

lirl `pzc `yixn jixt `l i`n`c dywny

ipy wxtae `kd iziinc 'ek zegpndc jdn

oilren miptd mgle mgld izy :(` ,h) dlirnc

lqtil exyked xepza enxw ,eycwedyn mda

dn itle .`l enxw `l ,oi` enxw ,mei leaha

mei leaha `lqtin `l minc zyecwc ,ziyixty

ivn ded `l ,eteba dyrn xqegny onf lk

izk` xepza depzp elit`c ,`yixn jxtinl

xg` gafd odilr hgyiyke ,dnixw xqegn

.diit` `idy dnixwd

àìà- 'ek opz dnl` dpila lqtiz dzrn

iab lirl ipzwcn wiicc qxhpewa yxit

dpil `pz `kde ,dpil ipzw `le mei leah zyzkn

dteb `ziixan ,iziinc oizipzn jd e`l i` la` .`id zyzkn e`l `kdc ilkc dpin rny -

mei leah `pz :xninl `ki`c ,jxtinl ivn `l dpil ipzw `le mei leah ipzwc zyzknc

dpzp iknc ipzw `ziixaac ,diteb mei leahn dil dywze :xn`z m`e .dpil oicd `ede

epiidc ,mei leaha lqtil exyked ilka eycw :opz `kd eli`e ,mei leaha dlqtp zyzknl

,i`d ilek dil dyw ded `l `dc :xnel yie !`l - eycw `l ,oi` - dxhwd zryac ilk

wiic lirl la`] .o`k miiepyd geyn odk zgpne mipdk zgpn meyn `l` hwp `l - mei leah oiprl ilka eycw hwpc `de ,mei leaha zlqtp ilka eycw `l elit` zxhwac xninl ivnc

xqegnae mei leaha lqtp ilka ycw `l elit` inp unew `dc ,rcz .[mei leah hwp mpga ok `l m`c ,dpile mixetk xqegne mei leah` i`w "ilka eycw"c .mei leah` ,`l - eycw `l :xity

jixt dpiln la` .edlek` i`wc ,`nhe xzep meyn oiaiige :ipzwc `tiq meyn - jpd icda unew `pzc `de .oda oilren zegpnd :lirl ipzwck ,`qiqa dgpnd dycwzp ikn dpilae mixetk

dpila zlqtp zxehw oi`c dil `hiyt `dc :xnel yi cere ?ediicda zxehw llk `pz i`n` ok m`c ,dixiage mipdk zgpn meyn eycw hwpe eycw `l oicd `edc xninl `kilc ,xity

zxehwa jiiy oi`c `pin` ded oizipzn e`l i`c ,zxehwa dpil leqt jiiyc `l` oizipzn jdn iziin `le .dpyd lk jxevl dpyd zlgza dze` miyer eid ixdy ,zyzkna dpizp zryn

.llk dpil leqtìéàåäda xefb axwil ilka dycwyn ,edin .dpila `lqtin `l `id sebd zyecwc ab lr s` jkld ,dpzyn dzi`xn oi`y :qxhpewa yxit - dlek dpyd lk dzxeve

,zxehw zpitga ayig :`tt ax ira (` ,gn `nei) "el e`ived" wxtac :dywe .opaxcn `l` lqtil dl xyt` i` eyexitle .ilka miycwznd zepaxw x`ya ixeyk`l iz` `nlc ,dpil opax

.daygn inp dlqt dpil dlqtcne ,dpil inp dlqt mei leah liqtcne ,olek z` lqt ozvwna mei leah rbp m`y zxehwde milgbde dpealde zlqd :`aiwr iax xn`c `dn dl hiyte ?edn

yexitl `dc ,`ziixe`cn dlqtc igeke`l `kil `kdne ,dpil dlqt `ziixe`cnc di`x iziin mzdc xninl `kile ?dpil dlqtc `kdn di`x iziin `l i`n`c ,my qxhpewa dywde

sk yeciw xg`le .dpyd zlgza dlek dzeyrl jka dzevn xwiry - dlek dpyd lk dzxeve li`ed zxehw ip`y :yxtl d`xp okl !opaxcn `l` dlqt `l jgxk lr `kdc qxhpewd

dkeq) "daxre alel" wxt seqa rnynck ,zrcn `ly dycwn zxy ilk oi` ,ziaxr qxte zixgy qxt ,zxehw zaxwdl xeriy yic oeik ,cere .zepaxw x`yk `ziixe`cn `lqtinc xyt`

opnfa aiyg zay axr ielinc xnel jixv "daxre alel" wxt seqac ab lr s` .(` ,w zegpn) "mgld izy" wxt seqa gkenck ,lqtil elit` opnfa `l` miycwn zxy ilk oi` ,inp i` .(` ,p

dedc icin ,`ziixe`cn dlqtc xity gken `iddn la` ,`ziixe`cn dpil dlqtc `kdn wcinl ivn `lc ,xity iz` `zyde .xyt` aiyg zyzkn iab ,zaya ze`lnl xyt` i`y itl

yi cere .mei leahl zyzknl dpizpk dpil iabl aiyg sk yeciw ,zyzknl dpzpyn liqtc ,xing mei leahc ab lr s`e .ilk sexiv ici lr elit` lqtcn ,`ziixe`cn lqtc mei leah`

`l ,opaxcn ilk sexiv ied elit`e ,etxvn ilk oi` - ilkl jixv oi`ykc .ilkl dxhwd jixv `nl` - ilk sexiv ici lr leqtcn ,xnelk `l` .dpil leqt wiic mei leah leqtcn e`lc :xnel

la` .dpila `lqtin lenz`n dl it` i`c ,ilk dperhy cnln - "zagn lr" :(` ,`p my) "zlkzd" wxta opiwiicck ,dpil dlqt ok m` ilk irac oeike .`ziixe`cn ilkl jixva `l` oewz

daygn `lqtin `l i`e ,oixizn mdl oi`y itl oda oi` lebite :ipzwc ,cere !zxehw` inp i`wc rnync ,xzep meyn odilr oiaiige :ipzwc ,`ziixe`c dlqtc `kdc `tiqn heytzc :dyw

.daygn dlqt `lc dil wetiz -ìëî`ixcpqkl`n oipne` eglye dxaype dawipy zyzkn iab (a ,i) oikxra xn` ikid ok m` ,sebd zyecw `ycwin zyzkn i` :dniz - `iyw mewn

dzidy ,ip`y dyn ly zyzknc :xnel yie !zexiyr mewna zeipr oi`c ,xa` dkezl oikizn oi` dawipye ,oze` oipwzn oi` exaypy zxy ilk :(` ,gt) migafa xn`d ?depwze mixvn ly

zyzkna dyizk xg` sebd zyecw dilr lg did "zxehw df `di" xne` didy exeaca sebd zyecw yecw did zxehwdy `l` ,zxy ilk dzid `l i`cec miyxtn yie .xzeia znhtn

"zxehwl df `di" xne`ykc ,xn`w ikd - `id minc zyecwc zxehw ip`y :lirl ipyn ike ."z`hgl df `di" "dlerl df `di" xne`yk dyecw `idy dndad enk ,xihwdl ie`x didy

.sebd zyecw dlr liig `løô,ikd `pwqnl `zil (a ,dq `nei) "mixiry ipy" wxtae .dpyi dnexz meyn d`ad dpyl ifg `lc - ezeni jklc qxhpewa yxit - mixetkd mei ly xirye

.dlwzl opiyiigc meyn - ezenic `nrhe ,devnl `l` dycg opira `lc opiwqn `l`
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אגרות קודש
 ב"ה,  יו"ד כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח והרה"צ ענף עץ אבות גזע תרשישים כו' וכו'

מוהר"ר חיים שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מקביעות זמן חתונת בנו הר' מו"ה צבי הירש שי' ליום ב' כ' כסלו הבע"ל:

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת ובבנין עדי עד על יסודי 

התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות, וכת"ר וזוגתו הרבנית שיחיו 

ירוו מהם רוב נחת, אידישן נחת חסידישן נחת.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

ע"א.  קמ"ט  ויצא  זהר  ע"ב.  קמד,  ב"ב  ויעויין  געשאנק,  דרשה  בתור  המחאה  מוסג"פ  נ"ב: 

ובלקו"ת ס"פ נשא.
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sk yeciw xg`le .dpyd zlgza dlek dzeyrl jka dzevn xwiry - dlek dpyd lk dzxeve li`ed zxehw ip`y :yxtl d`xp okl !opaxcn `l` dlqt `l jgxk lr `kdc qxhpewd

dkeq) "daxre alel" wxt seqa rnynck ,zrcn `ly dycwn zxy ilk oi` ,ziaxr qxte zixgy qxt ,zxehw zaxwdl xeriy yic oeik ,cere .zepaxw x`yk `ziixe`cn `lqtinc xyt`

opnfa aiyg zay axr ielinc xnel jixv "daxre alel" wxt seqac ab lr s` .(` ,w zegpn) "mgld izy" wxt seqa gkenck ,lqtil elit` opnfa `l` miycwn zxy ilk oi` ,inp i` .(` ,p

dedc icin ,`ziixe`cn dlqtc xity gken `iddn la` ,`ziixe`cn dpil dlqtc `kdn wcinl ivn `lc ,xity iz` `zyde .xyt` aiyg zyzkn iab ,zaya ze`lnl xyt` i`y itl

yi cere .mei leahl zyzknl dpizpk dpil iabl aiyg sk yeciw ,zyzknl dpzpyn liqtc ,xing mei leahc ab lr s`e .ilk sexiv ici lr elit` lqtcn ,`ziixe`cn lqtc mei leah`

`l ,opaxcn ilk sexiv ied elit`e ,etxvn ilk oi` - ilkl jixv oi`ykc .ilkl dxhwd jixv `nl` - ilk sexiv ici lr leqtcn ,xnelk `l` .dpil leqt wiic mei leah leqtcn e`lc :xnel

la` .dpila `lqtin lenz`n dl it` i`c ,ilk dperhy cnln - "zagn lr" :(` ,`p my) "zlkzd" wxta opiwiicck ,dpil dlqt ok m` ilk irac oeike .`ziixe`cn ilkl jixva `l` oewz

daygn `lqtin `l i`e ,oixizn mdl oi`y itl oda oi` lebite :ipzwc ,cere !zxehw` inp i`wc rnync ,xzep meyn odilr oiaiige :ipzwc ,`ziixe`c dlqtc `kdc `tiqn heytzc :dyw

.daygn dlqt `lc dil wetiz -ìëî`ixcpqkl`n oipne` eglye dxaype dawipy zyzkn iab (a ,i) oikxra xn` ikid ok m` ,sebd zyecw `ycwin zyzkn i` :dniz - `iyw mewn

dzidy ,ip`y dyn ly zyzknc :xnel yie !zexiyr mewna zeipr oi`c ,xa` dkezl oikizn oi` dawipye ,oze` oipwzn oi` exaypy zxy ilk :(` ,gt) migafa xn`d ?depwze mixvn ly

zyzkna dyizk xg` sebd zyecw dilr lg did "zxehw df `di" xne` didy exeaca sebd zyecw yecw did zxehwdy `l` ,zxy ilk dzid `l i`cec miyxtn yie .xzeia znhtn

"zxehwl df `di" xne`ykc ,xn`w ikd - `id minc zyecwc zxehw ip`y :lirl ipyn ike ."z`hgl df `di" "dlerl df `di" xne`yk dyecw `idy dndad enk ,xihwdl ie`x didy

.sebd zyecw dlr liig `løô,ikd `pwqnl `zil (a ,dq `nei) "mixiry ipy" wxtae .dpyi dnexz meyn d`ad dpyl ifg `lc - ezeni jklc qxhpewa yxit - mixetkd mei ly xirye

.dlwzl opiyiigc meyn - ezenic `nrhe ,devnl `l` dycg opira `lc opiwqn `l`
oke
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רס
oifge` mipya cenr `i sc ± iying wxt`nw `aa

äìåò éîãì øîàã àä`iadl `di" xn`c `kid - sebd zyecw yecw `p` ixn` ik -

,"mikqp incl `di" xn` la` .dil opipafn `l ikdl ifg edi`c oeikc ,"dler einca

,oacfn - ifg ikdl `lc oeik ,iccdl oiinc ediizyecwe gafnl inp mikqpc ab lr s`

.migt irewxl `idy dnexz xzen incl ediy oic zia epznc `kid oky lkeøô
íéøåôëä íåé ìù øéòùåze`hg ody -

.(` cenrl jiiy o`k cr) .zeiniptdéøéòù ïëå
äøæ äãåáòdxf dceara e`hgy xeav -

xirye dlerl xt oi`ian oic zia z`xeda

eze`e ,"jl gly" zyxta aizkck ,z`hgl

,adfd gafn lre zkextd lr enc ozn xiry

.(a ,hl) "i`ny zia" wxta migafa xn`ck

åúåîé ïìåëopzc milbxd ixiryl enc `lc -

lbxa eaxwi df lbxa eaxw `l :oizipzna eda

mixetkd mei cr oiie`x opi` el` la` .xg`

edl eede dpy dl dxar xake ,d`ad dpyl

z`hg oick ezeni jklde ,dpyi dnexzn

yng ipiqn dynl dkldy ,dilra extky

.mdn zg` efe zezn ze`hgøåáö úàèç ïéàù
äúî`l` ze`hg yngc dkld dxn`p `l -

,e) zeixeda yxtn oerny iaxc `nrhe .cigia

.(a ,eh) dxenzae (aäðúî ïéã úéá áì àîéì
ïäéìò.men `la ectiy -çéëù àìãjklid -

.odilr zepzdl oic zia aeyg `läøô éøäå
.dnec` -àçéëù àìãoey`x zia ini lka -

.ray `l` eyr `l ipy ziaeìåñô ìë ìò
äáù.dctz leqt mey da rxi` m` -äèçùð
äãôú.dnewnl ueg dhgyp -éáâ ìò

äúëøòîmewnae dgynd xda ,xykda -

`xza wxta xn`ck ,medzd xawn dl wecad

.(` ,biw) migafcúéîìåò äééãô äì ïéà-

d`ivedl `ed i`pb xykda ziyrpy xg`n

.oileglàéä úéáä ÷ãá úùåã÷ãxnelk -

,sebd zyecw ycwil gafn iycwn dpi`

zia al dkixv dpi`e men `la zictp jkitl

.oicäëøòäå äãîòädilbx lr cenrzy -

cinrde" (fk `xwie) aizkck ,odkd dpkixrie

.'ebe "odkd jixrde odkd iptl dndad z`

ïåòîù éáøã`xza wxta dxenz zkqna -

.(a ,al)ïéìëåà úàîåè äàîèî äøôs` -

d`pd ixeqi` oerny iaxl dil zi`c ab lr

lk"n dil silie ,oilke` z`neh oi`nhn oi`

leki dz`y lke` ,"lk`i xy` lke`d

leki dz` oi`ye lke` iexw mixg`l elik`dl

zkqna ,lke` iexw oi` mixg`l elik`dl

dxte ,(a ,`w) "mikqpde zegpnd" wxta zegpn

.`id d`pd ixeqi`ïéìëåà úàîåè äàîèî-

dxya rbpe xfge dxyaa uxy rbp m`

.oz`nih oilke`aåëä úòù äì ùéå ìéàåäøù
.jkl -ùé÷ì ùéø øîàå.dly xyekd zry edn -äøô ïåòîù éáø äéä øîåà-

.dzkxrn ab lr dzkldk dhgypyúéãôðiaxl dil `xiaqe .dpnid d`p `vn m` -

.mixg`l elik`dl leki dz`y lke` dil `iede ,inc iectk zectl cnerd oerny

àìàzia alc meyn dctz dpnid d`p `vn :ipzwc i`de .oerny iaxk dnwez `l -

.iiepz`l ediizrc` iwqn oixwi dincc icii` ,`giky `lc ab lr s` ,dilr dpzn oic

".ïðéñøâ àì "ïéãéîòî ïéàá" ãò 'åëå "äéì àøéáñ àðú éàäåðúîå ïéã úéá åîéé÷ éëå
dxer incc `zxet dlvd meyn -?àîéðm`y dpzn oic zia al :oerny iax edl -

xtkl oi`a olek :`wigc `iepiy iiepyl dil dnle ,df lbxa axwi df lbxa aixwi `l

'ek?(`ad cenrl jiiy o`kn)äééòøá àúð÷ú úéìã,oicinz la` .dlr epzn jkld -

.epzne oic zia iniiw `l - mcti ezeniykle diirxa `zpwz edl zi`c
àìà
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ïëåipzwc xtc (` ,p `nei) "el e`ived" wxta yxtnc o`nl - eca`y dxf dcear ixiry

:dniz - lecb odk xt xn`c o`nl la` .`gip - xeav ly xac mlrd xt `ed `kd

edl ipzwck ,cgi mzepyl libxy ,dxf dcear ixiry icda xac mlrd xt dil ipz `l i`n`

,miax oeyla "xac mlrd ixt" ipzw `lc `py i`n :dniz cere ?mixg`c `zlin` mzd

"ixiry" ipzwcnc ?miax oeyl "ixiry" ipzwck

mipy mi`ian mihay xyr mipy xaqw ok m`

,mixt xyr mipy eziin inp ikd - mixiry xyr

!(a ,c) zeixedc `nw wxt ipzwck oiey odipyc

éàdkxrde dcnrd opira `d dctz dhgyp ikd

.`gip `id gafn iycw i`c rnync :dniz -

,al) dxenzc `xza wxta dil zi` opgei iax `de

!dkxrde dcnrd llka eid df cg`e df cg`c (a

,yiwl yixk `iz` `ibeq jd :xnel yi edine

dcnrd llka eid `l gafn iycw opaxl :xn`c

`lc iia` jixt `xwirnc :dyw la` .dkxrde

jixt seqale ,odilr dpzn oic zia al xn`

dpzn oic zia al xn` giky `lc icina elit`c

oke ,`id gafn iycw dxtc xaqc ,cere .odilr

iycwc dxt ip`y :opiwqn oizkec lkae ,`pwqna

`nw wxta cenlzdc `nzqe ,`id ziad wca

meyn dxta lqet zetxhc yxtn (` ,`i) oilegc

rci iia`c d`xp okl !`pngx diixw z`hgc

mewn lkne ,`id ziad wca iycw dxtc xity

oic zia al zngn `l` zictp oi`c xaqdpzn

:yexit ,giky `lc dxt ixde :jixt ikdl .odilr

ediizrc iwqn ikd elit` ,dpnn d`p e`vniy

wca iycwc meyn mdilr dpzn oic zia al xn`e

al xn` i` ,inp gafn iycwa ok m` - `id ziad

elit` xninl ol zi` odilr dpzn oic zia

iycwc dxt ip`y :ipyne !giky `lc `zlina

.dpzn oic zia all jixv oi`e ,`id ziad wca

zxn` i` !dctz dhgyp ikd i` :jixt `zyde

mzrc ok - zictp oic zia al gknc `nlya

lrak iede .mikqp incl `dz - e`l i`e :zepzdl

ira `lc opgei iax dia icenc exwirn men

iycw i`e :xn`z m`e .xity - dkxrde dcnrd

z` oicet ike :jenqa jixt ikid ,`id ziad wca

ziad wca ly `d ?mialkl mlik`dl miycwd

"zlk`e"n ol `wtp oicet oi`c `dc ,oicet i`ce

ileqta aizkc (ai mixac) jialkl `le

ipy wxta gkenck ,gafn ly miycwend

dfib ol `wtp `xw `eddnc ,(` ,eh) zexekac

mcw elit`e ,mixzen ziad wca iycw ly alge

opeict xg`l oixzenc mzd opz onenl oyicwd

!ecti ezn m` :mzd ipzw `icdae ,dceare dfiba

lk" wxta gkenck ,xeq` opaxcnc :xnel yi

`de .ycwd ly ung iab (al migqt) "dry

.`ziixe`cn epiid - ecti ezn m` :ipzwcäøô
.xg` mewna yxetn - oilke` z`neh d`nhnéëåab lr s`e - miycwd z` oicet

mzq mewn lkn ,onenl oyicwd mcwa elit` (a ,eh) zexekac ipy wxta `id `zbeltc

.oicet oi` xn`c o`nk (` ,lw oileg) "rexfd" wxtae (` ,ci) mzd dpyníåùî- dxer

eze` mixaew sxhpy xeka :(a ,bw) [migaf] xn`c `dn `py i`n :ikcxn epiax axd dywd

?exer meyn ectiy xn` `le ,mialkl mlik`dl miycwd z` oicet oi`y itl exer mr

.dxern zepdil xzen jkitle ,`gip ,ziad wca iycwa opaxcn oicet oi`y ziyixtc i`nle

.xerd mb xeq` - `ziixe`cn oicet oi`c ,mzd la`éáødpzn oic zia al dil zil oerny

oxnyl mixdfpc ,igiky `l i`ce lirlc oicea`c ,ip`y oicea` :iiepyl ivn `le - mdilr

xtc ,igiky `l ediiteb edpi` ,inp i` .miptle iptl qpkp oncy ,daexn ozyecwy itl xzeia

.llk igiky `l dxf dcear ixiry oke ,dpya zg` mrt `l` opi` mixetkd mei ly xirye

mipevig ixiry mewn lkn ,mixetkd mei ly oevigd xirya inp ixiinc ab lr s` ,`kd la`

.odilr zepzdl ediizrc oic zia iwqne ,igiky edcic oicea`e ,`aeh igiky
ip`y
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שבועות. שבועות שתים - פרק ראשון דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zereay(ycew zay meil)

éøéòN ïëå`hg lr z`hgäøæ äãBáòxeaiv lyLéøôäå ,eãáàL §¥§¦¥£¨¨¨¤¨§§¦§¦
zepaxw,ïäézçz íéøçà,micea`d zepaxwd e`vnp okn xg`le ©¥¦©§¥¤

ïlek,e`vnpy zepaxwd lk -eúeîé`ll lerp zial meqipki - ¨¨
meyn ,oeict ici lr dpwz mdl oi`e ,ezeniy cr ,dwyne lk`n
mpicy ze`hg yng yiy ipiqa dynl dkldd dxn`p jky
s`e ,zxg` dndaa dilra extkzpy z`hg ef mdn zg`e ,dzinl

,mixg` mixirya xeaivd extkzp ixd eca`y el` mixiryéøác¦§¥
,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø .äãeäé éaø,e`vnpy el` zepaxw ©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦

eáàzñiL ãò eòøé,men mda letiy cr erxi -ïäéîc eìtéå ,eøënéå ¦§©¤¦§¨£§¦¨§§¦§§¥¤
,äáãðì,mnrhe ,'gafnd uiw'l zenda mda epwieúàhç ïéàL ¦§¨¨¤¥©©

,äúî øeaödynl dkld dxn`p `l xeaiv zepaxway meyn ¦¥¨
w z` iia` miiqn .ef ipiqn:eziiyeéànàåmicet xfrl` iax zrcl §©©

,men mda ltpy ixg` wx mixiryd z`àîéìy xn`p -úéa áì ¥¨¥¥
ïäéìò äðúî ïéce`vie men `la ecti eca`i m`y ,mzycwd zra ¦©§¤£¥¤

.mdilr dpzn oic zia al mixne` oi`y gkene .oilegl
:dax el aiydúøîà÷ ïéãeáàjkn gikedl xeaq dz` ike - £¦¨¨§©

ef oi` ,mdilr dpzn oic zia al mixne` oi` micea` zepaxway
,di`xéçéëL àìc ïéãeáà éðàLitl ,eca`y zepaxwa dpey oicd - ¨¦£¦§Ÿ§¦¦

oic zia oi`e ,mda mixdfp mdilra ixdy ,ievn xacd oi`y
.miievn mpi`y mixac lr zepzdl miyyeg

:dywde iia` jiyndäøt éøä,dnec`àçéëL àìcoi`y - £¥¨¨§Ÿ§¦¨
zext ray wx eyrp ycwnd iza onf lka ixdy ,dievn dziiyr

,zenec`àéðúå,`ziixaaäøtdnec`L ìeñt ìk ìò úécôðe`vn §©§¨¨¨¦§¥©¨§¤
,dam` oke,äãtz ,äúîm`eäèçLð,leqta ,dnewnl ueg,äãtz ¨¥¨¦¨¤¦§£¨¦¨¤

m` elit`eàöîtdx.äãtz ,äpîéä äàð úøçàxak m` j`dèçL ¨¨£¤¤¨¨¥¤¨¦¨¤§¨¨
dzëøòî éab ìò,xykda,úéîìBò äiéãt dì ïéàziyrpy xg`ny ©©¥©£©§¨¥¨§¦¨¨¦

m` mby x`eany jkne ,oilegl d`ivedl dl `ed i`pb xykda
gken ,men da oi`y s` ,dzectl xyt` dpnn d`p zxg` d`vnp

.dnec` dxtk ,ievn epi`y xaca mb dpzn oic zia aly
:dax el uxizäøt éðàL,dnec` dxta xacd dpey -÷ãa éLã÷c ¨¦¨¨§¨§¥¤¤

,àéä úéaäjkle ,sebd zyecw da oi`e minc zyecw wx da yiy ©©¦¦
,dilr dpzi oic zia aly llk jxev oi`e men `la dzectl xyt`

.oeictl micner ziad wca iycw lk ixdy
:iia` dywd,éëä éàlr dywi ,ziad wca iycwk zaygp dxty ¦¨¦

`ziixa dze`a epipyy dnïðéòa àä ,'äãtz ,äèçLð Bà äúî'¥¨¦§£¨¦¨¤¨¨¦©
äëøòäå äãîòäz` cinri odkdy jixv ziad wca iycwa ixde - ©£¨¨§©£¨¨

i` dzn dndae ,dzectl ick ,diey z` jixrie ,eiptl dndad
:dax el uxiz .cinrdl xyt`àéä ïBòîL éaø épî àä`ziixa - ¨©¦©¦¦§¦

,oerny iax zrca dzpyp efììëa eéä çaæî éLã÷ ,øîàcly oicd §¨©¨§¥¦§¥©¨¦§¨
,äëøòäå äãîòäla`ììëa eéä àì úéaä ÷ãa éLã÷oicäãîòä ©£¨¨§©£¨¨¨§¥¤¤©©¦Ÿ¨¦§¨©£¨¨

,äëøòäå,dzhigye dzzin xg`l s` dxtd z` zectl ozip okle §©£¨¨
.dkxrde dcnrd dkixv dpi` oky

:`xnbd dywnéàk `ziixadïBòîL éaø,`idàôéñ àîéàxen` - ¦©¦¦§¥¨¥¨
m`y ,`ziixad ly `tiqa epipyy dn x`aeéab ìò dèçL§¨¨©©¥

dzëøòî,xykdaàéðúäå ,úéîìBò äéiãt dì ïéà,zxg` `ziixaa ©£©§¨¥¨§¦¨¨¦§¨©§¨
äøt ,øîBà ïBòîL éaø,dnec`ïéìëBà úàîeè äànèîdl yi - ©¦¦§¥¨¨¦©§¨§©¨¦

,d`neh da rbiz m` `nhdl die`x `idy df oiprl 'lke`' my
lawn epi`e lke` my el oi` d`pda xeq`d lk`n mzqy s`
dide ,miycw lkk ,d`pda dzr dxeq` dnec` dxt ixde ,d`neh
oerny iax xaeq mewn lkn ,oilke` z`neh lawz `ly ie`x

,`ed mrhde ,z`nhp `idyøLBkä úòL dì äúéäå ìéàBä- ¦§¨§¨¨§©©¤
,'lke`' my dl dide d`pda xzen dxya didy dry dzidy

Lé÷ì Léø øîàåxyekd zry `id dn ,oerny iax ixac xe`iaa §¨©¥¨¦
,dl dzidyäøt ,ïBòîL éaø äéä øîBàdhgypy s` ,dnec` ¥¨¨©¦¦§¨¨

dpnn d`p zxg` `vn m` ,dzkldk,dzëøòî áb ìò úécôðoeike ¦§¥©©©£©§¨
xac lky oerny iax zrce ,dlke`le dzectl zexyt` dzidy
okl ,iectk `ed ixd ,ezectl xyt`y xnelk ,zectdl cnerd
lk`n lkk `id ixde dlke`l xyt` eli`k dxtd zaygp

`neh lawnys` ixd ,oerny iaxk `ziixad z` cinrp m`e .d
x`ean recne ,dzectl xyt` ,dzkxrn iab lr dhgy m`

.oeict dl oi` dzkxrn iab lry `ziixaa
,ziad wca iycw `id dnec` dxty df uexizn da zxfeg `xnbd
xac dpi`y s` ,zictp dnec` dxt recn xg` ote`a zx`ane

:`xnbd zvxzn .ievnäøt éðàL àlàmicety oicd `ed dpey - ¤¨¨¦¨¨
lr dpzn epi` oic zia ale ,dievn dpi`y s`y ,dnec` dxt

mewn lkn ,miievn mpi`y mixacïéø÷é äéîãå ìéàBäoic zia al ¦§¨¤¨§¨¦
oic zia aly dpnn gikedl oi`e ,dzectl elkeiy dilr dpzn

.miievn mpi`y mixg` mixac lr mb dpzn
:`ziixaa epipyy dn z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaäúî ¨©©¥¨

,dxtd.äãtz:`xnbd dywníéLãwä úà ïéãBt éëåickïìéëàäì ¦¨¤§¦¦¤©¢¨¦§©£¦¨
,íéáìëìdlik`dl `l` daxwdl die`x dpi` dzny oeik ixde ¦§¨¦

:`xnbd zvxzn .df jxevl micet oi`e ,mialkl,àéLøLî áø øîà̈©©§¨§§¨
`l` ,mialkl dlik`dl ick `a `l oeictd,døBò íeMîelkeiy ¦¨

:`xnbd ddnz .ea ynzydldøBòc àzòcà eðúîe ïéc úéa éîéé÷å§¨§¦¥¦©§©©§¨§¨
zlvd liaya wx ,dzectl elkeiy mipzne micner oic zia ike -

:`xnbd zvxzn .hren xac `edy ,dxeréøîà ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¨§¦
éLðéà,xnel milibx mc` ipa -'dðeà ,àìîbî','epfe` z` ,lnbn' - ¦§¥¦©§¨¨

el yi ,epfe` z` wx lnbn livdl mc` lkei m` s` ,xnelk
dl xyt`y o`k oke ,livdllr dpzn oic zia al ,xerd z` liv

.jk
dywne ,'mdilr dpzn oic zia al' zxaqa oecl dkiynn `xnbd

:jk lrdéáéúéà,epizpyna epipy ,daxl iia`éaøì Bì eøîà ¥¦¥¨§§©¦
äæa äæ eáø÷iL eäî ,ïBòîLmei sqenl yxtedy xiry ca` m` - ¦§©¤¦§§¤¨¤

m`d ,cea`d xiryd `vnpe ,xg` xirya extkzpe mixetkd
.ycg y`xa e` lbxa sqenl eaixwdl xyt`eäì øîàiax ¨©§

,oernyeáø÷é.eaixwdl xyt` -Bì eøîà,edel`y -ïéàå ìéàBä ¦§¨¨§¦§¥
,ïéáéø÷ ïä Càéä äåL ïúøtkmixetikd mei ly xiry `ld ,xnelk ©¨¨¨¨¨¥¨¥§¥¦

dligza drici da oi`y eiycwe ycwn z`neh lr xtkl yxted
da oi`y d`neh lr lbxa xtkl axwi ji`e ,seqa drici da yie
xedh lr xtkl yceg y`xa e` ,seqa `le dligza `l drici

.`nhd z` lk`yïäì øîà,oerny iaxúàîeè ìò øtëì ïéàa ïlek ¨©¨¤¨¨¦§©¥©§©
,åéLã÷å Lc÷î,df `hg ly xg` ote` lr xtkn cg` lky s`e ¦§¨§¨¨¨

xtkl cg` lk leki ,`hg eze` lr mi`a mleky oeik mewn lkn
.exiag ly lrå,zeywdl yiéànàoerny iax mdl xn` recn - §©©

,ef dwegc daeyzàîéìz` miaixwny mrhdy mdl xn`iy - ¥¨
y meyn `ed xg` lbxa mixiryd,'ïäéìò äðúî ïéc úéa áì'm`y ¥¥¦©§¤£¥¤

eixg`ly lbxa eaxwi mixetikd meia eaxwi `loi`y gkene .
.dndad zyecw riwtdl 'dpzn oic zia al' mixne`

:`xnbd zvxznúøîà÷ ïBòîL éaødf oecip giken dz` ike - ©¦¦§¨¨§©
y oeik ,di`x ef oi` ,oerny iax ixacndéì úéì ïBòîL éaøepi` - ©¦¦§¥¥

mixne`y xaeq,'ïäéìò äðúî ïéc úéa áì'xnel jxved jkle ¥¥¦©§¤£¥¤
meyn `ed dfa df ly mixiryd eaxwiy mrhdy epizpyna
z`f dgikene .eiycwe ycwn z`neh lr xtkl mi`a mleky

:`xnbd,ïðçBé éaø øîà ,íøîò áø øîà ,ïéáà øa éãéà áø øîàc§¨©©¦¦©¨¦¨©©©§¨¨©©¦¨¨
øeavì eëøöeä àlL ïéãéîzdpya maixwdl mikixv eid `ly - §¦¦¤Ÿ§§©¦

mikixve xg`n dycgd dpya maixwdl xyt` i`e ,dxary
,dycg dnexzn zepaxwd z` zepwlïécôð ïéà ,ïBòîL éaø éøáãì§¦§¥©¦¦§¥¦§¦

,íéîéîzzyecwe ,dpzn oic zia al mixne` oi` ezhiyly oeik §¦¦
e .men `la zrwet dpi` sebd,íéîéîz ïécôð íéîëç éøáãìmeyn §¦§¥£¨¦¦§¦§¦¦

iaxy oeike .mzectl elkei eca`i m`y mdilr dpzn oic zia aly
jxved okle ,'mdilr dpzn oic zia al' mixne` oi`y xaeq oerny
mi`a mleky oeik `ed xg` lbxa miaxw mdy mrhdy xnel

.eiycwe ycwn z`neh lr xtkl
.dfa oerny iax lr miwlegy minkg epivn okid zxxan `xnbd

:`xnbd zxxaneäðéð ïàî ,ïBòîL éaøc déìò éâéìôc ïðaøåmd in - §©¨¨¦§¦¦£¥§©¦¦§©¦§
oic zia aly mixaeqe oerny iax lr miwlegd minkg mze`

,odilr dpznúøBè÷c ïðaø àîéð éàminkgd md el`y xn`p m` - ¦¥¨©¨¨¦§¤
aly meyn dxe`kl epiide ,zxehwd z` micet eidy mixaeqy
s`y mixaeqe ,oerny iax lr md miwlege ,mdilr dpzn oic zia

.men `la zectl xyt` micinzd z`
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רסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zereay(ycew zay meil)

éøéòN ïëå`hg lr z`hgäøæ äãBáòxeaiv lyLéøôäå ,eãáàL §¥§¦¥£¨¨¨¤¨§§¦§¦
zepaxw,ïäézçz íéøçà,micea`d zepaxwd e`vnp okn xg`le ©¥¦©§¥¤

ïlek,e`vnpy zepaxwd lk -eúeîé`ll lerp zial meqipki - ¨¨
meyn ,oeict ici lr dpwz mdl oi`e ,ezeniy cr ,dwyne lk`n
mpicy ze`hg yng yiy ipiqa dynl dkldd dxn`p jky
s`e ,zxg` dndaa dilra extkzpy z`hg ef mdn zg`e ,dzinl

,mixg` mixirya xeaivd extkzp ixd eca`y el` mixiryéøác¦§¥
,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø .äãeäé éaø,e`vnpy el` zepaxw ©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦

eáàzñiL ãò eòøé,men mda letiy cr erxi -ïäéîc eìtéå ,eøënéå ¦§©¤¦§¨£§¦¨§§¦§§¥¤
,äáãðì,mnrhe ,'gafnd uiw'l zenda mda epwieúàhç ïéàL ¦§¨¨¤¥©©

,äúî øeaödynl dkld dxn`p `l xeaiv zepaxway meyn ¦¥¨
w z` iia` miiqn .ef ipiqn:eziiyeéànàåmicet xfrl` iax zrcl §©©

,men mda ltpy ixg` wx mixiryd z`àîéìy xn`p -úéa áì ¥¨¥¥
ïäéìò äðúî ïéce`vie men `la ecti eca`i m`y ,mzycwd zra ¦©§¤£¥¤

.mdilr dpzn oic zia al mixne` oi`y gkene .oilegl
:dax el aiydúøîà÷ ïéãeáàjkn gikedl xeaq dz` ike - £¦¨¨§©

ef oi` ,mdilr dpzn oic zia al mixne` oi` micea` zepaxway
,di`xéçéëL àìc ïéãeáà éðàLitl ,eca`y zepaxwa dpey oicd - ¨¦£¦§Ÿ§¦¦

oic zia oi`e ,mda mixdfp mdilra ixdy ,ievn xacd oi`y
.miievn mpi`y mixac lr zepzdl miyyeg

:dywde iia` jiyndäøt éøä,dnec`àçéëL àìcoi`y - £¥¨¨§Ÿ§¦¨
zext ray wx eyrp ycwnd iza onf lka ixdy ,dievn dziiyr

,zenec`àéðúå,`ziixaaäøtdnec`L ìeñt ìk ìò úécôðe`vn §©§¨¨¨¦§¥©¨§¤
,dam` oke,äãtz ,äúîm`eäèçLð,leqta ,dnewnl ueg,äãtz ¨¥¨¦¨¤¦§£¨¦¨¤

m` elit`eàöîtdx.äãtz ,äpîéä äàð úøçàxak m` j`dèçL ¨¨£¤¤¨¨¥¤¨¦¨¤§¨¨
dzëøòî éab ìò,xykda,úéîìBò äiéãt dì ïéàziyrpy xg`ny ©©¥©£©§¨¥¨§¦¨¨¦

m` mby x`eany jkne ,oilegl d`ivedl dl `ed i`pb xykda
gken ,men da oi`y s` ,dzectl xyt` dpnn d`p zxg` d`vnp

.dnec` dxtk ,ievn epi`y xaca mb dpzn oic zia aly
:dax el uxizäøt éðàL,dnec` dxta xacd dpey -÷ãa éLã÷c ¨¦¨¨§¨§¥¤¤

,àéä úéaäjkle ,sebd zyecw da oi`e minc zyecw wx da yiy ©©¦¦
,dilr dpzi oic zia aly llk jxev oi`e men `la dzectl xyt`

.oeictl micner ziad wca iycw lk ixdy
:iia` dywd,éëä éàlr dywi ,ziad wca iycwk zaygp dxty ¦¨¦

`ziixa dze`a epipyy dnïðéòa àä ,'äãtz ,äèçLð Bà äúî'¥¨¦§£¨¦¨¤¨¨¦©
äëøòäå äãîòäz` cinri odkdy jixv ziad wca iycwa ixde - ©£¨¨§©£¨¨

i` dzn dndae ,dzectl ick ,diey z` jixrie ,eiptl dndad
:dax el uxiz .cinrdl xyt`àéä ïBòîL éaø épî àä`ziixa - ¨©¦©¦¦§¦

,oerny iax zrca dzpyp efììëa eéä çaæî éLã÷ ,øîàcly oicd §¨©¨§¥¦§¥©¨¦§¨
,äëøòäå äãîòäla`ììëa eéä àì úéaä ÷ãa éLã÷oicäãîòä ©£¨¨§©£¨¨¨§¥¤¤©©¦Ÿ¨¦§¨©£¨¨

,äëøòäå,dzhigye dzzin xg`l s` dxtd z` zectl ozip okle §©£¨¨
.dkxrde dcnrd dkixv dpi` oky

:`xnbd dywnéàk `ziixadïBòîL éaø,`idàôéñ àîéàxen` - ¦©¦¦§¥¨¥¨
m`y ,`ziixad ly `tiqa epipyy dn x`aeéab ìò dèçL§¨¨©©¥

dzëøòî,xykdaàéðúäå ,úéîìBò äéiãt dì ïéà,zxg` `ziixaa ©£©§¨¥¨§¦¨¨¦§¨©§¨
äøt ,øîBà ïBòîL éaø,dnec`ïéìëBà úàîeè äànèîdl yi - ©¦¦§¥¨¨¦©§¨§©¨¦

,d`neh da rbiz m` `nhdl die`x `idy df oiprl 'lke`' my
lawn epi`e lke` my el oi` d`pda xeq`d lk`n mzqy s`
dide ,miycw lkk ,d`pda dzr dxeq` dnec` dxt ixde ,d`neh
oerny iax xaeq mewn lkn ,oilke` z`neh lawz `ly ie`x

,`ed mrhde ,z`nhp `idyøLBkä úòL dì äúéäå ìéàBä- ¦§¨§¨¨§©©¤
,'lke`' my dl dide d`pda xzen dxya didy dry dzidy

Lé÷ì Léø øîàåxyekd zry `id dn ,oerny iax ixac xe`iaa §¨©¥¨¦
,dl dzidyäøt ,ïBòîL éaø äéä øîBàdhgypy s` ,dnec` ¥¨¨©¦¦§¨¨

dpnn d`p zxg` `vn m` ,dzkldk,dzëøòî áb ìò úécôðoeike ¦§¥©©©£©§¨
xac lky oerny iax zrce ,dlke`le dzectl zexyt` dzidy
okl ,iectk `ed ixd ,ezectl xyt`y xnelk ,zectdl cnerd
lk`n lkk `id ixde dlke`l xyt` eli`k dxtd zaygp

`neh lawnys` ixd ,oerny iaxk `ziixad z` cinrp m`e .d
x`ean recne ,dzectl xyt` ,dzkxrn iab lr dhgy m`

.oeict dl oi` dzkxrn iab lry `ziixaa
,ziad wca iycw `id dnec` dxty df uexizn da zxfeg `xnbd
xac dpi`y s` ,zictp dnec` dxt recn xg` ote`a zx`ane

:`xnbd zvxzn .ievnäøt éðàL àlàmicety oicd `ed dpey - ¤¨¨¦¨¨
lr dpzn epi` oic zia ale ,dievn dpi`y s`y ,dnec` dxt
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,íéáìëìdlik`dl `l` daxwdl die`x dpi` dzny oeik ixde ¦§¨¦

:`xnbd zvxzn .df jxevl micet oi`e ,mialkl,àéLøLî áø øîà̈©©§¨§§¨
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e .men `la zrwet dpi` sebd,íéîéîz ïécôð íéîëç éøáãìmeyn §¦§¥£¨¦¦§¦§¦¦
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ìò eéäé äåòMä ìò äeîzçé íàL éãk úBøeö Bà úBiúBà da íé÷e÷ç ïk íà àlà íúBç àø÷ð àlL¤Ÿ¦§¨¨¤¨¦¥£¦¨¦§¥¤¦©§§¨©©©£¨¦§©
eéäé äåòMä ìò äðîzçé íàL úBøeö Bà úBiúBà da ïéèìBa íà ïëå úBèìBa úBøeö Bà úBiúBà äåòMä©©£¨¦§§¥¦§¦¨¦¤¦©§§¤¨©©©£¨¦§
íúBç äéìò LiL úòaèa úàöì Léàì øzîe íúBç àø÷ð äæ ìk ,úBò÷BL úBøeö Bà úBiúBà äåòMä ìò©©©£¨¦§¨¤¦§¨¨ª¨¨¦¨¥§©©©¤¥¨¤¨¨
úBøeö øàL Bà äîéìL íãà úøeö úîúBça èìBa äéäé àlL ãáìáe (da èM÷úäì íéLpä Cøc ïéà íà) äæ¤¦¥¤¤©¨¦§¦§©¥¨¦§©¤Ÿ¦§¤¥©¤¤©¨¨§¥¨§¨

à"î÷ ïîéñ ã"Béa øàaúiL Bîk ìBça elôà úBøeñàä81: ¨££¦§§¤¦§¨¥§¦¨
ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, סימן שבת הלכות ב, חלק

ז  סעיף כליו נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה
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zetqede mipeiv
ס"ה:81) שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סימן

הצורה  היתה אם אדם, צורת שהוא חותם, עליה שיש טבעת
מותר  שוקעת הצורה היתה ואם להניחה... אסור בולטת,

להניחה.

•
"inei ax" gel itl - aehÎmei zekld owfd epax jexr ogley

ÂË הובא שלא למי ביום בו לאכילה ראוי שהוא וכיון
לטלטלו  מותר בשבילו שהובא מי אף לפיכך בשבילו
בו  לאחרים שראוי כיון כלל מוקצה דין לו ואין טוב ביום
שאסור  במקום אמות לד' חוץ יטלטלנו שלא שיזהר רק ביום
ואע"פ  בשבילו הובא שלא אחר בין הוא בין בשבת לטלטל
להוציא  לו הותר לא מקום מכל ביום בו לאכלו לו שהותר

שרוצה חוץ  כגון אכילה לצורך אפילו בכרמלית אמות לד'
מד' חוץ יוציאנו כן אם אלא לבשלו לו אפשר ואי לבשלו
ואפילו  נכרי ע"י אפילו להוציאו לו אסור בכרמלית אמות
ד' אלא לו אין לתחום חוץ שיצא דכיון נכרי לצורך הובא
שם  לטלטל שמותר במקום אבל ת"א בסימן כמ"ש אמות
או  בלחי מבואותיה שתיקנו בעיר או בחצר כגון בשבת
מבצר  וכן חומה מוקפת שהיא או הפתח צורת או קורה
שישב  שידוע כגון בשבת בו לטלטל שמותר בענין שהוא
בסי' כמ"ש הוקף ולבסוף לדירה) בתים בו שבנו (פירוש
לתחום  מחוץ שהובא מה ג"כ בהן לטלטל מותר ות"א שנ"ח
כד' נחשב כולו הרי בשבת בו לטלטל שמותר רשות דכל

ע"ש: ת"ה בסי' כמ"ש לתחום חוץ יוצא לענין אמות

ÊË לתחום מחוץ ביו"ט שהביא בבירור כשידוע זה וכל
בתחלת  שמא להסתפק יש אם אבל ישראל בשביל
להקל  יש העיר תחום בתוך כבר הנכרי היה יו"ט כניסת
כאן  שיש כיון בשבילו שהובא למי אף גליות של שני ביו"ט
אבל  הספק מחמת תקנתו עיקר שני יו"ט שהרי ספיקות ב'
שיש  דבר שהוא כיון בספק אף להחמיר יש ראשון ביו"ט

מתירין: לו

ÊÈ דר הוא הדורון שהביא כשהנכרי אמורים דברים במה
חוץ  הן שפירותיו אלא בעיר דר שהוא או לעיר חוץ
באלו  כיוצא בעיר פירות לו ויש בעיר הדר נכרי אבל לעיר

הוא  אפילו בשבילו שהובא למי אף מותר להישראל שהביא
דמן  בודאי הוא אלא כלל ספק כאן שאין לפי ראשון יו"ט
בתים  ב' להנכרי יש ואפילו שבעיר מפירותיו הביא הסתם
אין  לתחום חוץ והב' התחום תוך מהן אחד פירות ובהן
הסתם  מן אלא לתחום שחוץ מאותן הביא שמא חוששין

לעיר: יותר קרובים שהן התחום שבתוך מאותן הביא

ÁÈ שהביא נכרי אבל לישראל דורון שהביא בנכרי זה וכל
הנכרי  לצורך בודאי נכרים הן העיר רוב אם למכור
ע"ש) שכ"ג בסי' שנתבאר דרך (על ממנו ליקח ומותר הביא
במינו  שאין דבר הוא אם ראשון ביו"ט אפילו ולאכול
במינו  שיש דבר הוא ואם צידה מחוסר ואינו במחובר
ואין  מיד לערב באכילה מותר צידה מחוסר או במחובר
דכיון  נכרי לצורך מביא כדין שיעשו בכדי להמתין צריך
אנשי  רוב לצורך הביא הסתם מן נכרים הן העיר שרוב

העיר.

להביא  ירבה ביו"ט ממנו ליקח נתיר שאם רואים אנו ואם
ביו"ט  ממנו ליקח אסור ישראל לצורך אף טוב ביום עוד
חוששין  אין הסתם מן אבל נכרים הן העיר שרוב פי על אף
ממנו  ליקח ומותר ישראל בשביל גם להביא ירבה שמא

נכרים. שרובה בעיר

נכרים  שרובה בעיר למכור דגים המביא נכרי מקום ומכל
אנו  אם ישראל בשביל להביא שירבה לחוש יש בסתם אף
לכבוד  דגים לקנות ישראל שדרך כיון ממנו ליקח מתירין
עיני  ראות לפי הכל כי זה בדבר להתיישב וצריך טוב יום

המורה:

ËÈ המביא נכרי ישראל וחציה נכרים שחציה העיר אבל
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ס"ה:81) שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סימן

הצורה  היתה אם אדם, צורת שהוא חותם, עליה שיש טבעת
מותר  שוקעת הצורה היתה ואם להניחה... אסור בולטת,

להניחה.

•
"inei ax" gel itl - aehÎmei zekld owfd epax jexr ogley

ÂË הובא שלא למי ביום בו לאכילה ראוי שהוא וכיון
לטלטלו  מותר בשבילו שהובא מי אף לפיכך בשבילו
בו  לאחרים שראוי כיון כלל מוקצה דין לו ואין טוב ביום
שאסור  במקום אמות לד' חוץ יטלטלנו שלא שיזהר רק ביום
ואע"פ  בשבילו הובא שלא אחר בין הוא בין בשבת לטלטל
להוציא  לו הותר לא מקום מכל ביום בו לאכלו לו שהותר

שרוצה חוץ  כגון אכילה לצורך אפילו בכרמלית אמות לד'
מד' חוץ יוציאנו כן אם אלא לבשלו לו אפשר ואי לבשלו
ואפילו  נכרי ע"י אפילו להוציאו לו אסור בכרמלית אמות
ד' אלא לו אין לתחום חוץ שיצא דכיון נכרי לצורך הובא
שם  לטלטל שמותר במקום אבל ת"א בסימן כמ"ש אמות
או  בלחי מבואותיה שתיקנו בעיר או בחצר כגון בשבת
מבצר  וכן חומה מוקפת שהיא או הפתח צורת או קורה
שישב  שידוע כגון בשבת בו לטלטל שמותר בענין שהוא
בסי' כמ"ש הוקף ולבסוף לדירה) בתים בו שבנו (פירוש
לתחום  מחוץ שהובא מה ג"כ בהן לטלטל מותר ות"א שנ"ח
כד' נחשב כולו הרי בשבת בו לטלטל שמותר רשות דכל

ע"ש: ת"ה בסי' כמ"ש לתחום חוץ יוצא לענין אמות

ÊË לתחום מחוץ ביו"ט שהביא בבירור כשידוע זה וכל
בתחלת  שמא להסתפק יש אם אבל ישראל בשביל
להקל  יש העיר תחום בתוך כבר הנכרי היה יו"ט כניסת
כאן  שיש כיון בשבילו שהובא למי אף גליות של שני ביו"ט
אבל  הספק מחמת תקנתו עיקר שני יו"ט שהרי ספיקות ב'
שיש  דבר שהוא כיון בספק אף להחמיר יש ראשון ביו"ט

מתירין: לו

ÊÈ דר הוא הדורון שהביא כשהנכרי אמורים דברים במה
חוץ  הן שפירותיו אלא בעיר דר שהוא או לעיר חוץ
באלו  כיוצא בעיר פירות לו ויש בעיר הדר נכרי אבל לעיר

הוא  אפילו בשבילו שהובא למי אף מותר להישראל שהביא
דמן  בודאי הוא אלא כלל ספק כאן שאין לפי ראשון יו"ט
בתים  ב' להנכרי יש ואפילו שבעיר מפירותיו הביא הסתם
אין  לתחום חוץ והב' התחום תוך מהן אחד פירות ובהן
הסתם  מן אלא לתחום שחוץ מאותן הביא שמא חוששין

לעיר: יותר קרובים שהן התחום שבתוך מאותן הביא

ÁÈ שהביא נכרי אבל לישראל דורון שהביא בנכרי זה וכל
הנכרי  לצורך בודאי נכרים הן העיר רוב אם למכור
ע"ש) שכ"ג בסי' שנתבאר דרך (על ממנו ליקח ומותר הביא
במינו  שאין דבר הוא אם ראשון ביו"ט אפילו ולאכול
במינו  שיש דבר הוא ואם צידה מחוסר ואינו במחובר
ואין  מיד לערב באכילה מותר צידה מחוסר או במחובר
דכיון  נכרי לצורך מביא כדין שיעשו בכדי להמתין צריך
אנשי  רוב לצורך הביא הסתם מן נכרים הן העיר שרוב

העיר.

להביא  ירבה ביו"ט ממנו ליקח נתיר שאם רואים אנו ואם
ביו"ט  ממנו ליקח אסור ישראל לצורך אף טוב ביום עוד
חוששין  אין הסתם מן אבל נכרים הן העיר שרוב פי על אף
ממנו  ליקח ומותר ישראל בשביל גם להביא ירבה שמא

נכרים. שרובה בעיר

נכרים  שרובה בעיר למכור דגים המביא נכרי מקום ומכל
אנו  אם ישראל בשביל להביא שירבה לחוש יש בסתם אף
לכבוד  דגים לקנות ישראל שדרך כיון ממנו ליקח מתירין
עיני  ראות לפי הכל כי זה בדבר להתיישב וצריך טוב יום

המורה:

ËÈ המביא נכרי ישראל וחציה נכרים שחציה העיר אבל
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שכוונתו  וכיון מביא הוא שניהם לצורך בודאי למכור שם
לישראל  דורון שהביא נכרי כדין דינו הרי ישראל לצורך גם
בכדי  להמתין אדם כל צריך במחובר במינו יש (שאם
במחובר  במינו אין ואם בשבילו הובא שלא מי אף שיעשו
בשבילו  הובא שלא למי מותר לתחום מחוץ שהובא אלא
היה  שכבר אחר לעיר ובא העיר מאנשי שאינו מי דהיינו

העיר): תחום בתוך הנכרי

Î שמוכר זו בעיר דר הוא למכור שהביא כשהנכרי זה וכל
דר  הוא אם אבל לתחום שחוץ מפירותיו והביא בה
דבר  לשם והביא ישראל הן הרוב אם אפילו לעיר חוץ בכפר
לעיר  מביא כדין דינו צידה מחוסר או במחובר במינו שיש
אחר  הולכים אנו לעיר מחוץ דר שהוא דכיון נכרים שרובה
לצורך  וצדן לקטן הסתם שמן אומרים ואנו העולם רוב
לפיכך  זו לעיר והביאן נמלך ואח"כ העולם רוב שהן נכרים
פירות  כדין מיד לערב מותר התחום מתוך הביאן אם
מותרים  לתחום מחוץ הביאן ואם נכרי בשביל שנלקטו
יו"ט  או שבת הוא אם אף שיעשו בכדי שהמתין אחר לערב
במינו  שאין דבר כדין גליות של או השנה ראש של שני

לתחום: מחוץ ישראל לצורך שהובא במחובר

‡Î יו"ט בערב דגים לו שיביא לנכרי דמים שקצץ ישראל
והביאן  הנכרי ונשתהה לו שקצץ אלו דמים סכום בעד
טוב  ביום ניצודו שמא להסתפק שיש בענין הוא אם ביו"ט

ו  באכילה אסורין אלו למעלה.הרי כמ"ש הערב עד בטלטול

לפי  שיעשו בכדי להמתין צריך אם להסתפק יש בערב אבל
שיעשו  בכדי להמתין חכמים הצריכו שלא לומר שיש
בענין  הוא אם אלא ישראל בשביל ביו"ט הנעשית במלאכה
לאחר  עד זו ממלאכה ליהנות [ל]הישראל נאסור שאם
המלאכה  הנכרי יעשה לא אזי שיעשו בכדי בערב שימתין
ממנה  ליהנות רשאי שהישראל בשעה הערב עד טוב ביום
זו  מלאכה שיעשה הנכרי עם קצץ לא שהישראל כגון
לצורך  כן עושה הוא עצמו מדעת הנכרי אלא בשבילו
ממנה  יהנה לא שהישראל הנכרי יודע היה ואילו הישראל
טוב  ביום לעשותה עצמו את מזרז היה לא בודאי טוב ביום
אותה  עושה בודאי ביו"ט אותה עושה כשהנכרי ונמצא
קנסוהו  לפיכך ביו"ט הישראל ממנה שיהנה כן לדעת
לאחר  עד לערב וגם עצמו ביו"ט ממנה יהנה שלא חכמים
מערב  הנכרי עם קצץ כשהישראל אבל שיעשו בכדי שימתין
ליהנות  להישראל נאסור אם ואף זו מלאכה לו שיעשה יו"ט
וליטול  קציצתו להשלים הנכרי יעשנה אעפ"כ זו ממלאכה
אינו  ביו"ט המלאכה עושה כשהנכרי נמצא מהישראל דמיו
עצמו  טוב ביום הישראל ממנה שיהנה בשביל אותה עושה
מלאכתו  למהר עצמו את מזרז הוא עצמו בשביל אלא
שבת  מערב הנכרי עם לקצץ דומה שזהו אפשר לפיכך
מותרים  שהן בשבת הנכרי לו והביאן מנעלים לו שיעשה

ע"ש. רנ"ב בסי' כמ"ש ביום בו להישראל

שימתין  עד המנעלים ללבוש אוסרין דיש שם נתבאר וכבר
אסורין  אלו דגים אף ולדבריהם שיעשו בכדי שבת במוצאי

שיעשו. בכדי יו"ט מוצאי עד

הוא  אם אף מותרים שהן אפשר שיעשו כדי לאחר אבל
המנעלים. לענין שנתבאר כמו גליות של שני יו"ט

שהביאן  אלא יו"ט מערב ניצודו אלו שדגים ידוע ואם
אפשר  מוקצה איסור כאן שאין כיון לתחום מחוץ ביו"ט
וכבר  מנעלים גבי להמתירין ביום בו אף מותרים שהן
אלו  למנעלים צריך (שהוא הדחק שבשעת שם ביארנו

אלו: פרטים כל שם עיין המתירין על לסמוך יש בשבת)

·Î יו"ט מערב נכרי ע"י לחבירו דורון ששיגר ישראל
לתחום  מחוץ ביו"ט לחבירו הדורון את הנכרי והביא
ליד  הדורון שיגיע אפשר שאי יודע הוא השולח ישראל אם
זה  הרי לתחום חוץ טוב ביום הנכרי ילך כן אם אלא חבירו
ולערב  ביתו) (ולאנשי בשבילו שהובא למי באכילה אסור

בשבילו. איסור שנעשה כיון שיעשו בכדי להמתין צריך

לתחום  חוץ טוב ביום הנכרי שילך ידע לא השולח אם אבל
השליח  ונתעכב יום מבעוד לשם להגיע שהות לו שהיה
אף  באכילה מותר זה הרי לתחום מחוץ ביו"ט והביא בדרך
כדי  משלו מביא הנכרי אין שהרי בשבילו שהובא למי
משל  אלא לתחום מחוץ לי הבא לו יאמר שמא שנגזור
לו  לשלוח אליו ישמע לא והישראל מביא הוא אחר ישראל
שצריך  רק לו ולא חוטא אדם שאין לתחום מחוץ טוב ביום
לטלטל  שאסור במקום אמות לד' חוץ יטלטלנו שלא ליזהר
נכרי  ע"י ואפילו בשבילו הובא לא אם ואפילו בשבת שם

למעלה: כמ"ש

‚Î ואינו במחובר במינו שאין בדבר אמורים דברים במה
במינו  שיש דבר הוא הדורון אם אבל צידה מחוסר
טוב  ביום הנכרי מיד לקבלו אסור צידה מחוסר או במחובר
יו"ט  מערב המשלח ישראל מבית יצא שהנכרי פי על אף
לחוש  יש מקום מכל יו"ט מערב וניצוד נלקט זה דורון וא"כ
היום  שנלקטו בפירות הדורון את הנכרי החליף שמא
אחד  חותם בתוך חתום כן אם אלא ממנו לקבל אין ולפיכך

ע"ש: קי"ח סי' ביו"ד שנתבאר דרך ועל

„Î לחבירו דורון ששיגר בישראל אמורים דברים במה
לו  ששיגר מה אם יודע אינו הדורון שמקבל משלו
לאו  או הנכרי לו שהביא ממה יותר ויפה טוב היה חבירו
ברע  הנכרי והחליפו יותר טוב היה שמא לחוש יש ולפיכך
אבל  בחליפין נהנה שהוא כיון ביו"ט) וניצוד (שנלקט ממנו
או  במחובר במינו שיש דבר יו"ט מערב שקנה ישראל
ולמחר  למחר עד חותם בלא הנכרי ביד והניחו צידה מחוסר
פי  על אף אצלו שהניח הראשון כמו ויפה טוב שהוא ראה
מותר  אצלו שהניח הראשון שזהו עין בטביעות מכיר שאינו
נהנה  שאינו כיון הנכרי החליפו שמא חוששים אנו ואין
שהניח  הראשון כמו ויפה טוב כך כל הוא זה שהרי בחליפין

אצלו:

סימן ד לתחום:חלק חוץ טוב ביום הבאים דברים דין תקטו

כל ‡ הרבים רשות דרך טוב ביום לחבירו לשלוח מותר
אינן  אפילו ביום לבו הראויים ומשקה מאכל מיני
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ועוף  וחיה בהמה כגון בגופן שיעשו מעשה ע"י אלא ראויים
שמותר  כיון מקום מכל שישחטם עד ראויים שאינן  חיים
שהוא  פי על אף לחבירו לשלוח ג"כ מותר ביו"ט לשחוט
שאילו  כיון מקום מכל טוב ביום ישחטם לא שחבירו יודע

לו: לשלוח מותר ואוכלן שוחטן היה רוצה היה

אפילו · בגדים וכן תשמיש כלי כל לו לשלוח מותר וכן
ואפילו  עליהם לישען ראויין שהן לפי עדיין תפורין אינן
לישב  שמותר בענין קשה הוא אם לשלוח מותר כלאים בגד

ע"ש: ש"א סי' ביו"ד כמ"ש עליו ולישען

ליהנות ‚ ראוי הוא אם ביום לבו ראוי שאינו דבר ואפילו
כגון  בגופו מעשה לעשות שיצטרך בלי בחול ממנו
דרך  אפילו טוב ביום לשלוח מותר בהם וכיוצא תפלין
שאינו  דבר שום להוציא שאסור פי על ואף הרבים רשות
כמו  החול לצורך אלא מוציאו ואינו טוב ביום לו צריך
במה  ושמח נהנה שהוא כיון מקום מכל תצ"ה בסי' שנתבאר

יו"ט: שמחת צורך זה הרי לחבירו דורונות שמשלח

שיעשו „ עד ראוי אינו בחול שאף דבר לשלוח אסור אבל
תבואה  מיני כגון טוב) ביום לעשות (האסורה מעשה בו
מהם  ועושין אותן טוחנין אלא שלמים לבשלן דרך שאין
מיני  לשלוח מותר אבל טוב) ביום אסורה (וטחינה פת
ראויין  הן והרי טחינה בלא שלימים לבשלן שדרך קטניות
יינות  לשלוח שמותר לומר צריך ואין ביום לבו אפילו

וסלתות: ושמנים

כרמלית ‰ דרך או הרבים רשות דרך כשמשלח זה וכל
ב  בו לטלטל שאסור מקום טוב שהוא ביום וגם שבת

שמותר  מקום דרך כשמשלח אבל כלל טוב יום לצורך שלא
מותר  המעורבת בעיר או אחת בחצר כגון בשבת בו לטלטל
מדברים  בהם וכיוצא תבואה מיני אפילו דבר כל לשלוח

בטלטול: המותרים

Â דהיינו בשורה ישלחנו לא ביו"ט לשלוח שמותר דבר כל
כאחד  כולן הולכין והן אחד מין נושאין אדם בני שלשה
עושה  שהוא כדרך יעשה שלא אחת בשורה זה אחר זה
שמותר  במקום אפילו לפיכך טוב יום זלזול משום בחול
רבים  אם המעורב במבוי או בחצר כגון בשבת בו לטלטל
אחד  כל אם אבל טוב יום זלזול משום אסור שם מצויין

הרבים: ברשות אפילו מותר אחד מין נושא

טוב: ביום לשלוח מותרים דברים איזה דין תקטז סימן ד חלק

ובלבד ‡ ביו"ט ומשקה מאכל מיני החנוני מן ליקח מותר
דמים  שם ולא מדה שם ולא מנין סכום לו יזכיר שלא
בסי' כמ"ש כשאלה אלא וממכר כמקח נראה יהא שלא כדי

טוב: ליום הדין והוא שבת לענין שכ"ג

באותו · שיש דבר ממנו ליקח אסור נכרי הוא החנוני ואם
או  רטובים פירות כגון צידה מחוסר או במחובר המין
היום  ניצודו ושלא נלקטו שלא בהם ניכר כן אם אלא דגים
ליקח  אסור וכן זה דין פרטי כל שם עיין תקט"ו בסי' כמ"ש
במחובר  במינו שאין דבר אבל היום נולדו שמא ביצים ממנו
ותרנגולים  ואווזים יבשים פירות כגון צידה מחוסר ולא

אפילו  שכ"ג) בסי' שנתבאר דרך (על ממנו ליקח מותר
כמ"ש  נכרים שרובה עיר היא אם לתחום מחוץ היום הובאו

ע"ש: תקט"ו בסי'

רוב ‚ אם היום נטחן אפילו קמח ממנו ליקח מותר וכן
נכרי  לצורך שבודאי נכרים הן שבעיר קמח לוקחי
כן  פי על אף טוב ביום נולד זה שקמח פי על ואף טחנוהו
שגם  דכיון טוב ביום נולד להאוסרים אף מותר הוא
ממנה  לעשות לאכילה ראויה היא שטחנה קודם התבואה
שנפרד  כאוכל אלא אינו הזה שקמח נמצא דייסא או קליות
זה  קמח כשהיה שאף כיון נולד דין בו ואין אחר מאוכל

אוכל: תורת עליו היה החטה בתוך כנוס

שנוהגין „ (במקום ביו"ט שנאפה פת ממנו ליקח מותר וכן
כמ"ש  למכרו כדי שאפאו נכרי פלטר של בפת היתר
נכרים  הן שבעיר פת לוקחי רוב אם קי"ב) סי' ביו"ד
נטחן  שהקמח ידוע ואם הקמח נטחן בשבילם שבודאי
וחתמו  יו"ט מערב להפלטר קמח שהביאו כגון יו"ט מערב
בקמח  הנכרי יחליפנו שלא כדי יו"ט מערב בחותמו ישראל
נתקלקל  שלא וראה הישראל בא ולמחר ביו"ט שנטחן
קמח  לוקחי רוב אם אפילו זה מקמח ליקח מותר חותמו
מקמח  הנכרי שאפה הפת ליקח מותר וכן ישראל הן שבעיר

ישראל: הן שבעיר פת לוקחי רוב אם אפילו זה

אותו ‰ ליקח אסור בשבת שנאפה נכרי פלטר של פת
פת  לוקחי רוב אם הכנה איסור משום שלאחריו ביו"ט
פת  שהרי שבת מערב הקמח נטחן אפילו ישראל הן שבעיר
הלוקחין  שרוב כיון שנאפה ביום בו לישראל ראוי אינו זה
שבשבת  אפייה שע"י נמצא אפה בשבילם בודאי ישראל הן
אם  אבל ליו"ט מכינה שבת ואין ביו"ט לאכלו הפת הוכן
יש  עצמה שבשבת אע"פ נכרים הן שבעיר פת לוקחי רוב
שאפאו  אע"פ ביום בו שנאפה פת ליקח שלא להחמיר
ביו"ט  מקום מכל שכ"ה בסי' שנתבאר מטעם נכרי לצורך
בשבת  אפילו אותו מתירין שיש כיון להתירו יש שלאחריו

שם: שנתבאר כמו עיקר ודבריהם עצמו

Â תקט"ו ובסי' זה בסי' שביארנו אלו לקיחות היתר כל
שאר  וכן פת הן קמח הן דגים הן פירות הן תקי"ג ובסי'
ידוע  המקח כששומת אלא היתר אין שבעולם לקיחות כל

הנכרי. עם דמים לקצוץ צריך ואין

עצמו  ביו"ט המעות לו לשלם אסור ידוע ששומתו ואע"פ
בעצמו  שיטול כדי המעות את הנכרי לפני מראה אם אפילו
שהמעות  דכל לו לשלם אסור אחר נכרי ע"י ואפילו אסור
וממכר  מקח שהוא הדבר ניכר ביו"ט המוכר ליד מגיעין
כשאינו  אלא התירו ולא בנחמיה בכתוב מפורש שאיסורו
כשאלה  אלא וממכר כמקח נראה אין דאזי מעות לו נותן

ע"ש: שכ"ג בסימן שנתבאר דרך ועל

Ê למחר לו שיקנה לנכרי לומר אסור יו"ט בערב ואפילו
ואפילו  יו"ט לשמחת להם צריך הוא אפילו מאכל מיני
יחזיר  יו"ט ואחר שלו מעות בעד לו שיקנה להנכרי אומר
לקנות  שלוחו הוא הנכרי שהרי אסור זה הרי מעותיו לו
אסור  בשליחותו הנכרי לו קנה שכבר בדיעבד ואפילו ביו"ט
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ועוף  וחיה בהמה כגון בגופן שיעשו מעשה ע"י אלא ראויים
שמותר  כיון מקום מכל שישחטם עד ראויים שאינן  חיים
שהוא  פי על אף לחבירו לשלוח ג"כ מותר ביו"ט לשחוט
שאילו  כיון מקום מכל טוב ביום ישחטם לא שחבירו יודע

לו: לשלוח מותר ואוכלן שוחטן היה רוצה היה

אפילו · בגדים וכן תשמיש כלי כל לו לשלוח מותר וכן
ואפילו  עליהם לישען ראויין שהן לפי עדיין תפורין אינן
לישב  שמותר בענין קשה הוא אם לשלוח מותר כלאים בגד

ע"ש: ש"א סי' ביו"ד כמ"ש עליו ולישען

ליהנות ‚ ראוי הוא אם ביום לבו ראוי שאינו דבר ואפילו
כגון  בגופו מעשה לעשות שיצטרך בלי בחול ממנו
דרך  אפילו טוב ביום לשלוח מותר בהם וכיוצא תפלין
שאינו  דבר שום להוציא שאסור פי על ואף הרבים רשות
כמו  החול לצורך אלא מוציאו ואינו טוב ביום לו צריך
במה  ושמח נהנה שהוא כיון מקום מכל תצ"ה בסי' שנתבאר

יו"ט: שמחת צורך זה הרי לחבירו דורונות שמשלח

שיעשו „ עד ראוי אינו בחול שאף דבר לשלוח אסור אבל
תבואה  מיני כגון טוב) ביום לעשות (האסורה מעשה בו
מהם  ועושין אותן טוחנין אלא שלמים לבשלן דרך שאין
מיני  לשלוח מותר אבל טוב) ביום אסורה (וטחינה פת
ראויין  הן והרי טחינה בלא שלימים לבשלן שדרך קטניות
יינות  לשלוח שמותר לומר צריך ואין ביום לבו אפילו

וסלתות: ושמנים

כרמלית ‰ דרך או הרבים רשות דרך כשמשלח זה וכל
ב  בו לטלטל שאסור מקום טוב שהוא ביום וגם שבת

שמותר  מקום דרך כשמשלח אבל כלל טוב יום לצורך שלא
מותר  המעורבת בעיר או אחת בחצר כגון בשבת בו לטלטל
מדברים  בהם וכיוצא תבואה מיני אפילו דבר כל לשלוח

בטלטול: המותרים

Â דהיינו בשורה ישלחנו לא ביו"ט לשלוח שמותר דבר כל
כאחד  כולן הולכין והן אחד מין נושאין אדם בני שלשה
עושה  שהוא כדרך יעשה שלא אחת בשורה זה אחר זה
שמותר  במקום אפילו לפיכך טוב יום זלזול משום בחול
רבים  אם המעורב במבוי או בחצר כגון בשבת בו לטלטל
אחד  כל אם אבל טוב יום זלזול משום אסור שם מצויין

הרבים: ברשות אפילו מותר אחד מין נושא

טוב: ביום לשלוח מותרים דברים איזה דין תקטז סימן ד חלק

ובלבד ‡ ביו"ט ומשקה מאכל מיני החנוני מן ליקח מותר
דמים  שם ולא מדה שם ולא מנין סכום לו יזכיר שלא
בסי' כמ"ש כשאלה אלא וממכר כמקח נראה יהא שלא כדי

טוב: ליום הדין והוא שבת לענין שכ"ג

באותו · שיש דבר ממנו ליקח אסור נכרי הוא החנוני ואם
או  רטובים פירות כגון צידה מחוסר או במחובר המין
היום  ניצודו ושלא נלקטו שלא בהם ניכר כן אם אלא דגים
ליקח  אסור וכן זה דין פרטי כל שם עיין תקט"ו בסי' כמ"ש
במחובר  במינו שאין דבר אבל היום נולדו שמא ביצים ממנו
ותרנגולים  ואווזים יבשים פירות כגון צידה מחוסר ולא

אפילו  שכ"ג) בסי' שנתבאר דרך (על ממנו ליקח מותר
כמ"ש  נכרים שרובה עיר היא אם לתחום מחוץ היום הובאו

ע"ש: תקט"ו בסי'

רוב ‚ אם היום נטחן אפילו קמח ממנו ליקח מותר וכן
נכרי  לצורך שבודאי נכרים הן שבעיר קמח לוקחי
כן  פי על אף טוב ביום נולד זה שקמח פי על ואף טחנוהו
שגם  דכיון טוב ביום נולד להאוסרים אף מותר הוא
ממנה  לעשות לאכילה ראויה היא שטחנה קודם התבואה
שנפרד  כאוכל אלא אינו הזה שקמח נמצא דייסא או קליות
זה  קמח כשהיה שאף כיון נולד דין בו ואין אחר מאוכל

אוכל: תורת עליו היה החטה בתוך כנוס

שנוהגין „ (במקום ביו"ט שנאפה פת ממנו ליקח מותר וכן
כמ"ש  למכרו כדי שאפאו נכרי פלטר של בפת היתר
נכרים  הן שבעיר פת לוקחי רוב אם קי"ב) סי' ביו"ד
נטחן  שהקמח ידוע ואם הקמח נטחן בשבילם שבודאי
וחתמו  יו"ט מערב להפלטר קמח שהביאו כגון יו"ט מערב
בקמח  הנכרי יחליפנו שלא כדי יו"ט מערב בחותמו ישראל
נתקלקל  שלא וראה הישראל בא ולמחר ביו"ט שנטחן
קמח  לוקחי רוב אם אפילו זה מקמח ליקח מותר חותמו
מקמח  הנכרי שאפה הפת ליקח מותר וכן ישראל הן שבעיר

ישראל: הן שבעיר פת לוקחי רוב אם אפילו זה

אותו ‰ ליקח אסור בשבת שנאפה נכרי פלטר של פת
פת  לוקחי רוב אם הכנה איסור משום שלאחריו ביו"ט
פת  שהרי שבת מערב הקמח נטחן אפילו ישראל הן שבעיר
הלוקחין  שרוב כיון שנאפה ביום בו לישראל ראוי אינו זה
שבשבת  אפייה שע"י נמצא אפה בשבילם בודאי ישראל הן
אם  אבל ליו"ט מכינה שבת ואין ביו"ט לאכלו הפת הוכן
יש  עצמה שבשבת אע"פ נכרים הן שבעיר פת לוקחי רוב
שאפאו  אע"פ ביום בו שנאפה פת ליקח שלא להחמיר
ביו"ט  מקום מכל שכ"ה בסי' שנתבאר מטעם נכרי לצורך
בשבת  אפילו אותו מתירין שיש כיון להתירו יש שלאחריו

שם: שנתבאר כמו עיקר ודבריהם עצמו

Â תקט"ו ובסי' זה בסי' שביארנו אלו לקיחות היתר כל
שאר  וכן פת הן קמח הן דגים הן פירות הן תקי"ג ובסי'
ידוע  המקח כששומת אלא היתר אין שבעולם לקיחות כל

הנכרי. עם דמים לקצוץ צריך ואין

עצמו  ביו"ט המעות לו לשלם אסור ידוע ששומתו ואע"פ
בעצמו  שיטול כדי המעות את הנכרי לפני מראה אם אפילו
שהמעות  דכל לו לשלם אסור אחר נכרי ע"י ואפילו אסור
וממכר  מקח שהוא הדבר ניכר ביו"ט המוכר ליד מגיעין
כשאינו  אלא התירו ולא בנחמיה בכתוב מפורש שאיסורו
כשאלה  אלא וממכר כמקח נראה אין דאזי מעות לו נותן

ע"ש: שכ"ג בסימן שנתבאר דרך ועל

Ê למחר לו שיקנה לנכרי לומר אסור יו"ט בערב ואפילו
ואפילו  יו"ט לשמחת להם צריך הוא אפילו מאכל מיני
יחזיר  יו"ט ואחר שלו מעות בעד לו שיקנה להנכרי אומר
לקנות  שלוחו הוא הנכרי שהרי אסור זה הרי מעותיו לו
אסור  בשליחותו הנכרי לו קנה שכבר בדיעבד ואפילו ביו"ט
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דאם  כן לעשות רגיל הוא הישראל אם ביו"ט מהם ליהנות
כיון  כן לעשות שיחזור לחוש יש ביו"ט באכילה אותם נתיר
אין  כן לעשות רגיל אינו אם אבל כך על חשוד שהוא
ידוע  אם עצמו ביו"ט אותם לאכול לו ומותר זה על לקונסו

נכרים: שרובה עיר שהיא או התחום מתוך שהובאו

Á בשבת כמו ביו"ט דינו יין זה כלי לי מלא לחנוני לומר

ביו"ט  דינו גורלות להטיל וכן ע"ש שכ"ג בסי' שנתבאר כמו
ע"ש: שכ"ב בסי' שנתבאר כמו בשבת כמו

Ë למדוד שאסור בהמתו לפני ויתן שעורים אדם ימוד לא
לה: ונותן דעתו באומד משער אלא ביו"ט

מיני  החנוני מן טוב ביום ליקח מותר אופן באיזה תקיז סימן ד חלק

מאכל:
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ziciqgd dyxtd - ayie zyxt 'xe` dxez'

ּבארץ  יעקב ¤¤§Ÿ£©¤¥©וּיׁשב

aWIe"1"orpM ux`A ,eia` ixEbn ux`A awri,fl ziW`xA) ©¥¤©£Ÿ§¤¤§¥¨¦§¤¤§¨©§¥¦

(`:
" oFWl ltM mB .df oipr oiadlux`A,eia` ixEbn §¨¦¦§¨¤©¤¤§§¤¤§¥¨¦

ux`A."orpM §¤¤§¨©

aizM dPd(h ,fhw miNdY)A 'd iptl KNdz`" :zFvx` ¦¥§¦§¦¦¤§©¥¦§¥§©§
miIgdmilM zpigA 'a mdW ,zFvx` ipW WIW ." ©©¦¤¥§¥£¨¤¥§¦©¥¦

mipFilr miIg z`xWdlKM ,miAx oFWl "miIg" FnkE) §©§¨©©¦¤§¦§©¦§©¦©
(miAx oFWl "zFvx`"2. £¨§©¦

l`xUi ux` `xwp dOl ,oiadl Kixv oiprd xE`iaE¥¨¦§¨¨¦§¨¦¨¨¦§¨¤¤¦§¨¥
"orpM ux`" dxFYd lkA3"orpk ia` `Ed mg" ixde , §¨©¨¤¤§©©©£¥¨£¦§¨©

(gi ,h ziW`xA)?dfA l`xUi ux` gaW qEgId `Ed dnE , §¥¦©©¦§©¤¤¦§¨¥¨¤

aEzMX dn oiadl mB)(g ,ai rWFd)ipf`n FciA orpM" : ©§¨¦©¤¨¥©§©©§¨Ÿ§¥
.("dnxn¦§¨

aEzMX dn mB(`k ,ci dixkf)didi `le" :iprpkziaA cFr ©©¤¨§©§¨§Ÿ¦§¤§©£¦§¥
."`Edd mFIA zF`av 'd§¨©©

zOErl df"A zWxcp DNEM dxFYd lMW rcFp dPd¦¥¨¤¨©¨¨¦§¤¤§¤§©
,migAHd xU oke ,dRilwA eUre oal WIW FnM iM :"df¤¦§¤¥¨¨§¥¨¦§¦¨§¥©©©¨¦

miwWOd xUe'וכּוiM ,dXEcTA EN` zFpigA lM Wi KM , §©©©§¦ְ©¥¨§¦¥©§¨¦
midl` dUr df zOErl df"4"(ci ,f zldw). ¤§©¤¨¨¡Ÿ¦Ÿ¤¤

zFpigA 'b dXEcTA dlrnl md ,gp ipa dWlW dPde§¦¥§Ÿ¨§¥Ÿ©¥§©§¨©§¨§¦
zElWlYWdAW `N` .wFxi ,wnEq ,xEig :zWw ipeeB§¨¥¤¤¦¨¨¨¤¨¤§¦§©§§
dUrp dbxcn xg` dbxcOn dlitp zpigaA zFnlFrd̈¨¦§¦©§¦¨¦©§¥¨©©©§¥¨©£¤

."orpk ia`" inWB mg̈©§¦£¦§¨©

:dXEcwA orpM oipr oiadlE§¨¦¦§¨§©©¦§¨

xgFq FWExiR orpM dPd5aEzMW FnM ,(g ,bk EdirWi): ¦¥§©©¥¥§¤¨§©§¨

."dnxn ipf`n FciA orpM" :aizkE ."ux` iCAkp diprpM"¦§¨¤¨¦§©¥¨¤§¦§©©§¨Ÿ§¥¦§¨
,adfe sqM oFnn xGtIW xgFQd FnM ,lWn KxC lr Epiid©§©¤¤¨¨§©¥¤§©¥¨¤¤§¨¨
xTir lke ,xMYUdlE giexdl icM FzEWxn m`ivFnE¦¨¥§§¥§©§¦©§¦§©¥§¨¦¨

"cFr sqFpe xGtn" zFidl ± FzpeEM(ck ,`i ilWn)dPd KM ; ©¨¨¦§§©¥§¨¦§¥©¦¥
dlWnp ,l`xUiÎzqpM zpigA `EdW l`xUi znWp xFwn§¦§©¦§¨¥¤§¦©§¤¤¦§¨¥¦§§¨

aizkcM ,df xgFql zElBA(dl ,fk ziW`xA)Lig` `A" : ©¨§¥¤§¦§¦§¥¦¨¨¦
."LzkxA gTIe dnxnA§¦§¨©¦©¦§¨¤
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.1633 יד ּכתב – תקס"ג" וּיׁשב ּפרׁשת ּבׁשּבת אדמּו"ר ּדרׁש זֹו ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָ("את
ְועֹוד).

אדמּו"ר 2. קדּוּׁשת ּכבֹוד אחי הּמהרי"ל הּגהת הּוא ּבסֹוגריים ְְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָ[הּמּובא
ב']. רנ"א, ּדף ב', ּכר ּבראׁשית הּתֹורה אֹור – ְִֵֵֶֶַַַָָהּזקן

ׁשם 3. ב. לד, ּבּמדּבר ח. יז, ּבראׁשית לירּדן, ׁשּמּמערב יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ(ארץ
ארץ  ּבׁשם לרֹוב נקראת מזרחה לירּדן ׁשּמעבר יׂשראל ארץ י. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלה,

ועֹוד). מ נב, יהֹוׁשע נט. מ, לב, ּבּמדּבר — ְְְְִִַַַָָֻהּגלעד

.4.[miwl`d]¨¡Ÿ¦

ארץ 5. ּכנען? מהּו ב). לד, (ּבּמדּבר ּכנען' הארץ אל ּבאים אּתם ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ("'ּכי
ח): כג, (יׁשעיהּו אמר דאּת ּכמה סחֹורה, ׁשּבּה ארץ ּפרקמטיא, ְְְְְְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשל

ט). מסעי ּתנחּומא ארץ'". נכּבדי ּכנעניה ׂשרים, סחריה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ'אׁשר

.6]± mkFzA:oFW`x qEtcA.mixvn KFzAdxFYd xF`A `Ed oke §¨¦§¦§¦§©¦§¥§©¨
ciÎazkA .(xFfpSd z`xIn `Ed d`xPke) b ,bpx sC ,'a KxM ziW`xA§¥¦¤¤©§©¦§¤¦¦§©©¤§¦§©©

:sqFp 633.[zFOE`d ixU KFzA ¨§¨¥¨
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כב).7. לז, אּיֹוב יאתה" זהב ֱִִֶֶָָָ["מּצפֹון
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.[elqM e"h "mFi¦§¥

כה.)9. כב, מׁשלי ארחתו" "ּתאלף לג. לג, אּיֹוב חכמה" ואאּלפ" ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ(ּכמֹו
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יג).12. ב, קהלת "החׁש מן האֹור ְִִֶֶֶַָֹֹ("ּכיתרֹון

ג).13. ּפרק סֹוף ד. סז, ּבלק תֹורה ּבלּקּוטי ּביאּור ּתֹוספת ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָ(ראה
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אּמתם").15. חיק אל נפׁשם ּבהׁשּתּפ" יב: ב, איכה ּפי ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ(על

.16wEqRA](יב ג, Eidz(מלאכי iM" :mY`"utg ux` ּבהּגהֹות הּוא וכן . ©¨ְִַָ¦¦§©¤¤¤¥¤ְְֵַָ
ּכבפנים]. הּוא 1118 יד ּבכתב אבל אׁשר. ר' החסיד ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהרב

ב).17. ה, ָ(אבֹות

העֹולם).18. ָָֻ(אּמֹות
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"אגר  ּוכמֹו יז)". א, (יֹואל מּמגרֹות" "נהרסּו וכן הּתבּואה אֹוצר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻיּקרא

ה)). י, (מׁשלי ְִִֵַַּבּקיץ"

ב).24. לא, ׁשּבת ב. לג, ְַָָ(ּברכֹות

.25:xn`Od mEIqA sqFp 1118 jEaA]mr miUFrW dwcvA hxtaE §¨§¦©©£¨¦§©¦§¨¨¤¦¦
"minXd xrW" `EdW ,WOn WcTdÎux`(יז כח, ,(ּבראׁשית ¤¤©Ÿ¤©¨¤©©©¨¨¦ְִֵ

aEzMd xn`W FnM ,dpFilrd orpM ux` cbpM zpeEknE ּתהּלים) §ª¤¤§¤¤¤¤§©©¨¤§¨§¤¨©©¨ְִִ
ג) oiaOl].קכב, ice ."eiCgi DN dxAEgW xirM" :§¦¤§¨¨©§¨§©©¥¦

•
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

שנתערבו Ó‰Â„¯‚‰(ב) טו"ר תערובת בחי' הב'
דהיינו  ממש לאחדים והיו בעצם
זה  נכללו כי זולתו למהות נהפך כ"א ועצמם במהותם
ימצא  שלא עד מזה קיבל זה גמורה בהתכללות זה עם
מהתכללות  מורכב יהי' שלא קטן היותר בחלק גם
כלל  זולתו בלא א' מציאות ימצא ולא דוקא שניהם
שבקטנות  קטנה טיפה שכל בלח לח תערוב' וכמו
כמשקה  בטעמיהם ההפכיים המשקין מב' מורכבת
וכמהות  וכה"ג מרה או חמוצה משקה עם מתוקה
המתיקות  מטעם מורכב מיוחד א' בטעם הן א' משקה
שטעם  דהיינו יחד המרירות או החמיצות וטעם
המרירות  מטעם מהותו בעצם קיבל המתיקות
נקרא  שזה להיפוך וכן טעמו בעצם ונשתנה והחמיצות
בהיות  שבאדם בטו"ר הוא וכן בהיפוכו דבר התכללות
טוב  העושה כמו לגמרי בעצם התכללות רואים שאנו
לחם  האכילהו שונאך רעב אם כמו הורגו שבזה לרעהו
לעין  שנראה אלא הוא רע עצמו שהטוב כו' גחלי' כי
רעה  מיני בכל לבנו המייסר כמו להיפוך וכן טוב בבחי'
דמיון  וזהו כידוע נפשו יקיים שעי"ז טוב עצמו שהרע

כת  כמו גמור רע והוא לעין טובים נראים שמעשיו למי
במרמה  המדבר וכמ"כ בגמרא הנז' והחניפי' הצבועי'
בזה  להורגו כונתו כי בעצם רעים והמה טובים דברים
רק  וכונתו וקשים רעים דברים המדבר להיפוך וכן כו'
בחי' בכל יובן וכך כו' אחיו עם כיוסף נפשו להצלת
גמורה  התכללות שזהו בטוב רע או ברע טוב התכללות
ופרות  הטובות בפרות כמו וכל מכל בהיפוכו א' של
כי  כו' בתחלה כאשר רע ומראיהן שנא' דפרעה הרעות
שינוי  שום הטוב עשה שלא עד לגמרי ברע נכלל הטוב
גבר  כי גם המנגדו הטוב מצד כחו לחלוש ברע מהות
נודע  ולא ממש בתחלה כאשר רע מראיהן אלא עליו
שעושה  ברעה כנ"ל והיינו כו' קרבנה אל באו כי
וזהו  וכו' הצבועים כמו או הטוב מעשה ע"י לרעהו
כלל  בבירור תקוה לו שאין טו"ר בתערובת הג' מדריגה
במ"א  כמ"ש תיקונו זהו איבודו אלא רע שכולו מאחר
לו  רע רק כלל טוב בו שאין לו ורע רשע כמו (והיינו
וטוב  צדיק ולהיפך לגמרי ברע הטוב ונהפך נכלל כי
כו' זכאי שכולו דור או והיינו כלל רע בו שאין לו
האמצעי  מדריגה אבל במ"א) כמ"ש עה"ד בירור לאחר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



רסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

Edfe"eia` ixEbn ux`A awri aWIe:" §¤©¥¤©£Ÿ§¤¤§¥¨¦
"aWIe,Fzcinr mFwOn dcixie dlRWd oipr `Ed " ©¥¤¦§¨©§¨¨¦¦¨¦§£¦¨

" zpigAW :WExitEawrilRWpe KWnp awrÎc''Ei ± " ¥¤§¦©©£Ÿ¨¥¦§¨§¦§¨
" zFidleia` ixEbn ux`A;" ¦§§¤¤§¥¨¦

"EixEbn,d`xi oFWl `Ed '`d :miWExiR 'a FA Wi " §¥¥¥¦¨§¦§¨
"zFxit d`ln dxEbn" FnM ,xvF` oFWl `Ed 'ade23, §©§¨§§¨§¥¨¥

:cg` dpwA milFr mdipWE .FkFzl oixvF`W ilM `EdW¤§¦¤§¦§§¥¤¦§¨¤¤¨
"FxvF` `id 'd z`xi" iM(e ,bl EdirWi)MixacA oke .aiz ¦¦§©¦¨§©§¨§¦§¥§¦§¥

l''fx24Îd`xi zpigA `idW ,"minW z`xi lW xvF`" : ©©¨¤¦§©¨©¦¤¦§¦©¦§¨
lEAw ilM `Ed ,lEHA zpigaA zWaÎd`xi ,d`Nir¦¨¨¦§¨Ÿ¤¦§¦©¦§¦¦
ixEbn" `xwpe .FA dNBznE dxFW `dIW d`NirÎdnkgl§¨§¨¦¨¨¤§¥¤¦§©¤§¦§¨§¥

eia`dx`d zpigA `Ed ,awrÎc''Ei zpigA `Ed awri iM " ¨¦¦©£Ÿ§¦©¨¥§¦©¤¨¨
lM sFq cr KiWndl d`NirÎdnkg zpigAn dkWnde§©§¨¨¦§¦©¨§¨¦¨¨§©§¦©¨

."eia`" `xwp d`lirÎdnkg zpigaE ,oibxC©§¦§¦©¨§¨¦¨¨¦§¨¨¦
zEwACz`"e ,d`NirÎ`cEgi zpigaA `Ed df ,dPde§¦¥¤¦§¦©¦¨¦¨¨§¦§©§

KxAzi eil` lhA zFidl ,dxFYd wqrA "`gExA `gEx¨§¨§¥¤©¨¦§¨¥¥¨¦§¨¥
,d`YYÎ`cEgi zpigaA K` .l''PM d`NirÎdnkg zpigaA¦§¦©¨§¨¦¨¨©©©¦§¦©¦¨©¨¨
mEIw zpigaA ,KxAzi FYaWl oFknE ilM zFidl EpiidC§©§¦§§¦¨§¦§¦§¨¥¦§¦©¦
dNBznE dxFW dfA mb didIW ,FzEkln zpigaA mlFrd̈¨¦§¦©©§¤¦§¤©¨¤¤¦§©¤
dlRWde daiWi ici lr KWnp df dPd ,"cg` 'd" zpigA§¦©¤¨¦¥¤¦§¨©§¥§¦¨§©§¨¨
lM W`xn cqg zCn KiWndl ,awri lW FzCOn zxg ©̀¤¤¦¦¨¤©£Ÿ§©§¦¦©¤¤¥Ÿ¨
,orpk `Ed dpFYgYd ux`A oibxC lM sFq cr oibxC©§¦©¨©§¦¨¨¤©©§¨§©©

.KxAzi FzEkln zpigA `EdW¤§¦©©§¦§¨¥
"ux` cinri hRWnA Kln"E(c ,hk ilWn)cqgA okEde" ; ¤¤§¦§¨©£¦¨¤¦§¥§©©¤¤

"`QM(d ,fh EdirWi)aEzMW FnM cqgA `Ed mlFrd mEITW . ¦¥§©§¨¤¦¨¨§¤¤§¤¨
(b ,ht miNdY)."dpAi cqg mlFr" :zFvOd ziIUrA EpiidC §¦¦¨¤¤¦¨¤§©§©£¦©©¦§

zevn `Ed zEhxtaE ;cqg zpigA `Ed mWxXW llkA¦§¨¤¨§¨§¦©¤¤¦§¨¦§©
mzq devn mWA z`xwp `id okNW ,cqge dwcSd'כּו, ©§¨¨§¤¤¤¨¥¦¦§¥§¥¦§¨§¨

,zFvOd lM cbpM dlEwW `idW`ipYA x`AzPW FnM25: . ¤¦§¨§¤¤¨©¦§§¤¦§¨¥©©§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

"ּכן 23. צּיֹון: ּובמצּודת "ּבּמגּורה" יט: ב, ּבחּגי נסמן. וׁשם ב. ד, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ(ּפסחים
"אגר  ּוכמֹו יז)". א, (יֹואל מּמגרֹות" "נהרסּו וכן הּתבּואה אֹוצר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻיּקרא

ה)). י, (מׁשלי ְִִֵַַּבּקיץ"

ב).24. לא, ׁשּבת ב. לג, ְַָָ(ּברכֹות

.25:xn`Od mEIqA sqFp 1118 jEaA]mr miUFrW dwcvA hxtaE §¨§¦©©£¨¦§©¦§¨¨¤¦¦
"minXd xrW" `EdW ,WOn WcTdÎux`(יז כח, ,(ּבראׁשית ¤¤©Ÿ¤©¨¤©©©¨¨¦ְִֵ

aEzMd xn`W FnM ,dpFilrd orpM ux` cbpM zpeEknE ּתהּלים) §ª¤¤§¤¤¤¤§©©¨¤§¨§¤¨©©¨ְִִ
ג) oiaOl].קכב, ice ."eiCgi DN dxAEgW xirM" :§¦¤§¨¨©§¨§©©¥¦

•
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

שנתערבו Ó‰Â„¯‚‰(ב) טו"ר תערובת בחי' הב'
דהיינו  ממש לאחדים והיו בעצם
זה  נכללו כי זולתו למהות נהפך כ"א ועצמם במהותם
ימצא  שלא עד מזה קיבל זה גמורה בהתכללות זה עם
מהתכללות  מורכב יהי' שלא קטן היותר בחלק גם
כלל  זולתו בלא א' מציאות ימצא ולא דוקא שניהם
שבקטנות  קטנה טיפה שכל בלח לח תערוב' וכמו
כמשקה  בטעמיהם ההפכיים המשקין מב' מורכבת
וכמהות  וכה"ג מרה או חמוצה משקה עם מתוקה
המתיקות  מטעם מורכב מיוחד א' בטעם הן א' משקה
שטעם  דהיינו יחד המרירות או החמיצות וטעם
המרירות  מטעם מהותו בעצם קיבל המתיקות
נקרא  שזה להיפוך וכן טעמו בעצם ונשתנה והחמיצות
בהיות  שבאדם בטו"ר הוא וכן בהיפוכו דבר התכללות
טוב  העושה כמו לגמרי בעצם התכללות רואים שאנו
לחם  האכילהו שונאך רעב אם כמו הורגו שבזה לרעהו
לעין  שנראה אלא הוא רע עצמו שהטוב כו' גחלי' כי
רעה  מיני בכל לבנו המייסר כמו להיפוך וכן טוב בבחי'
דמיון  וזהו כידוע נפשו יקיים שעי"ז טוב עצמו שהרע

כת  כמו גמור רע והוא לעין טובים נראים שמעשיו למי
במרמה  המדבר וכמ"כ בגמרא הנז' והחניפי' הצבועי'
בזה  להורגו כונתו כי בעצם רעים והמה טובים דברים
רק  וכונתו וקשים רעים דברים המדבר להיפוך וכן כו'
בחי' בכל יובן וכך כו' אחיו עם כיוסף נפשו להצלת
גמורה  התכללות שזהו בטוב רע או ברע טוב התכללות
ופרות  הטובות בפרות כמו וכל מכל בהיפוכו א' של
כי  כו' בתחלה כאשר רע ומראיהן שנא' דפרעה הרעות
שינוי  שום הטוב עשה שלא עד לגמרי ברע נכלל הטוב
גבר  כי גם המנגדו הטוב מצד כחו לחלוש ברע מהות
נודע  ולא ממש בתחלה כאשר רע מראיהן אלא עליו
שעושה  ברעה כנ"ל והיינו כו' קרבנה אל באו כי
וזהו  וכו' הצבועים כמו או הטוב מעשה ע"י לרעהו
כלל  בבירור תקוה לו שאין טו"ר בתערובת הג' מדריגה
במ"א  כמ"ש תיקונו זהו איבודו אלא רע שכולו מאחר
לו  רע רק כלל טוב בו שאין לו ורע רשע כמו (והיינו
וטוב  צדיק ולהיפך לגמרי ברע הטוב ונהפך נכלל כי
כו' זכאי שכולו דור או והיינו כלל רע בו שאין לו
האמצעי  מדריגה אבל במ"א) כמ"ש עה"ד בירור לאחר
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בלח  לח כתערובות יחד דטו"ר התכללות בחי' הוא
ישנו  אדרבה אלא לגמרי בהיפוכו א' שיכלל לא אבל
כח  עם כחו ונתערב שנכלל רק כחו במציאות לכ"א
כנ"ל  חלקיהן פרטי בכל לאחדים והיו היפוכו
מחליש  וכ"א בטעמם הפכי' משקין ב' בתערובת
במשקל  שניהם שמשתנין עד היפוכו כח עצם ומשנה
רבה  המרירות אם מעט או רב אם כ"א כח ערך כפי
כח  משיחלש יותר המועט המתיקות לכח ויחלוש יהפך
שנשתנו  ואעפ"י להיפוך וכך המרירות לכח המתיקות
נהפך  ולא בהיפוכו כחו כל פעל כ"א הרי בעצם שניהם
הרע  כאשר שבאדם בטו"ר הוא וכך כו' לגמרי כ"א
לרעהו  וחסד טוב העושה כמו היינו בעצם בטוב מעורב
גדול  ושכר פרס יקבל או טובה לו שיעשה בשביל רק
תערובת  זה בטוב שיש טוב עושה הי' לא זה ובלא
אך  חלקיו פרטי בכל עצמו טובת לגרמיה מבחי' בעצם
רק  שעושה באמת לו ונדמה מאוד א"ע מטעה  הוא
תערובת  נקרא הדמיון וזהו לבד זולתו טובת למען
ותפלה  בתורה ה' בעבודת טוב העושה וכן בעצם
ומוטעה  לבד לש"ש רק מכוין שאין באמת לו ונדמה
לעצמו  רק כוונתו אין באמת כי בעצם מאוד הוא
ולא  עצמו חיות להנאת יש דבר איזה להיות ולגרמיה
הפסוק  בענין במ"א ומבואר כידוע כלל אלקות מצד
למען  ה' יכבד שמי למען כו' שונאיכם אחיכם אמרו
העושה  שהוא במה הוא חיותו שעיקר לפי דוקא שמי
אעפ"י  א"ע שגיירו רב ערב וכמו כו' ה' יכבד וממנו

ולא  עצמם לטובת כונתם עיקר היה אבל באמת שרצו
לגמרי  כפרו אותם הרחיקו כאשר ע"כ אלקות מצד
סוכה  מצות בענין במ"א (וכמ"ש כידוע העגל ועשו
וישראל  בסוכתם ויבעטו ויצאו כו' חמה יקדור שלעתיד
כוונתם  עיקר אין כי כו' פטור המצטער כי יבעטו לא
וד"ל). כו' העושה הוא שיהא ולא ה' רצון לעשות רק
לטוב  ידמה שהרע עד בתכלית בזה טו"ר מורכב ונמצא
לעושה  דומה (ואינו בלח לח כתערובת לרע והטוב
מצד  עושה הצדקה שמעשה בנו שיחי' בשביל צדקה
כזה  שבתערובות מובן ונמצא כנ"ל) לבד הטוב עצם
הרע  לומר יכול דוקא ואז ביותר דבוקים הטו"ר
יקרא  באמת ולכשר ולטוב והטוב הכשר שהוא והפסול
הטהור  אני יאמר והטמא טמא יקרא ולטהור ורע פסול
הצדיק  שהוא כו' יכבד דוקא שמי למען וכמ"ש כו'

הט  וזולתו וזהו והכשר הרשע שהוא לו ידמה באמת וב
ענין  באמית' וכידוע כו' מנדיכם כו' שונאיכם אחיכם
לרע  ומטוב לטוב מרע שמהפך רק שאינו הזה תערובת
א"ע  שמטעה עצמו אהבת מסיבת וכמו עצמו בטעות
חוב  לראות שלא לטוב מרע נפשו להצדיק ביותר
בזה  וכיוצא כו' הרע תכלית עושה אם גם כלל בנפשו
רע  ומציאות טוב מציאות התערובת בזה יש מ"מ (אך
רשע  וזהו בתכלית זה עם זה ומעורבים שכלולי' רק
צדיק  משא"כ באלף א' לו ורע צדיק באלף א' לו וטוב
שלא  גמורה התכללות שזהו לו ורע ורשע לו  וטוב

כנ"ל): בהפוכו
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ ולא הזה בעולם לא זז אינו לי שנאמר מקום כל
ארץ  שזהו הארץ כל לי כי כמ"ש בעוה"ב
גילוי  להצמיח הצומח כח מלמעלה לישראל שניתנה
ע"י  שזהו ישועות מצמיח צדקות זורע וכמ"ש [אלקות]
וצדקה  וכמ"ש צדקה בשם שנקראים דמצות זריעה
המצות  שנקראים הזאת המצוה כל את כו' לנו תהי'
אזי  בנש"י בארץ אותם כשזורעים וזהו צדקה בשם

העליונ  מארץ אורות תוס' מהם הפי'יצמח הוא וכך ה.
שלמעלה  מקדש ג"כ המכוון שזהו מקדש לי ועשו
ביום  ע"פ במדרש וכדאיתא שלמטה מקדש נגד שהוא
משכן  ריבוי הוא את המשכן את להקים משה כלות
שמיכאל  וכידוע משכן, הוקם למעלה שם שגם דלעילא
למעלה  עוד ויש המזבח, ע"ג נשמות מקריב רבא כהנא

וארז"ל  בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו וכתיב ממנו,
מישראל  בכאו"א שיש בתוכם אלא נאמר לא בתוכו
בתוך  בתוכם וזהו השכינה והשראת ומקדש משכן
בעוה"ז  לא זז אינו מקדש לי ועשו הפי' וזהו כאו"א,
לי  מהפי' שהמכוון (נמצא כאו"א, בתוך בעוה"ב ולא
ליפה). עולה א' הכל מקדש לי ועשו והפי' הארץ כל

ÔÈÚ‰Â שזהו באמונה לי וארשתיך כתיב הנה הוא
כי  וכתיב נש"י, עם הקב"ה ארוסין בחי'
אלא  ברית כורתת האשה אין וארז"ל עושיך בועליך
הנה  כי יחוד. בחי' נשואין בחי' שזהו כלי שעשאה למי
גימ' הוא כל שבחי' וידוע ישברו אליך כל עיני כתיב
והענין  מבין. הלב ובה ליבא בינה כי בינה, שערי נון
בזה  ומתפעל אלקות בהתבוננות במוחו כשמתבונן הוא
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c"agרע i`iyp epizeax zxezn

והעיקר  הגוף, בכל ההתפעלות אינו עדיין במוחו
כל  מתפעל הוא שם ללב ממוח ההתפעלות כשנמשך
לכל  פליג וליבא הגוף באמצע הוא הלב כי הגוף,
הגילוי  עיקר נמצא הגוף. כל מעורר והוא שייפין
שישאר  ולא בלב ההתפעלות כשיגיע מההתבוננות
וזהו  הגוף, בכל כלום פועל אינו כי במוח ההתפעלות
ופתחים  שערים חמישים שיש בינה שערי נו"ן ע"י
מדה  וכל מדות משבעה כלול שהלב מחמת ללב ממוח
שערי  נו"ן הוא הכולל ושער מ"ט הרי משבעה כלולה
ממוח  ההתפעלות באה אופנים מיני בכמה שזהו בינה,
ע"י  כמו קדושין בחי' ארוסין בחי' נק' וזהו ללב,

מכל  מובדלת היא ועי"ז להכלה החתן שמקדש קדושין
הפי' וזהו אדם, לכל ואסורה דווקא לו ומיוחד האדם
כשנמשך  ג"כ וזהו ומובדל, קדוש לשון קדושין
הוא  אזי בינה שערי נו"ן ע"י ללב ממוח ההתבוננות
מתאוות  ואפי' אסורות מתאוות ההתפעלות ע"י מובדל
עם  כי תהיו קדושים וזהו לאלקות, מיוחד רק היתר
בפ' שפרש"י (וכמו מובדל לשון שהוא אתה קדוש
העבירה  ומן העריות מכל פרושים הוו תהיו קדושים
מיוחד  יהי' רק גשמי' התאות מכל ערוה) וגדר
הלב  חיצוניות בחי' זה נק' עדיין אעפ"כ אבל לאלקות,

היחוד. קודם מקיף בחי' אירוסין בחי' שזהו
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â קדש בד כתונת כמ"ש דוקא מפשתן היו הן
בד  ובמצנפת בד, ובאבנט בד, ומכנסי ילבש
כמו  צמיחה מיני מכל באחת מובדל הפשתן כי  וכו',
מזרע  גדל שיהי' להיות יכול שכולם וכיוצא ודגן חטים
יותר  גדל שאינו בפשתן משא"כ שבלים כמה א'
שגדילי' כמארז"ל בד נק' ולכן א' מזרע א' משבולת
האחדות  מעולם נמשכת זו שבחי' לפי והענין בבד. בד
בבגדי' ביוכ"פ לבוש להיות צריך הכה"ג הי' ולכן
בעולם  ולפנים לפני נכנס הוא אז כי דוקא שמהם
כו' ונסלח וכמ"ש בנ"י פשעי כל על לכפר האחדות
בחי' כי לבן בגדי הן ולכך דוקא. פשתן בבגדי והיינו

בחי  שהוא המראות כשארי אינו של הלבן עצמיות '
כמו  לבן גוון לעשות א"א שהרי הלבן, דבר אותו
גווני' שיש המראות בכל ולצבוע לעשות שאפשר
שיוכלו  צבע שום שאין בלבן משא"כ בהם, שצובעי'
הוא  זה שגוון מפני והיינו כלל, לבן גוון לצבוע
להוציא  רק והוא מען בלייחט שהפשתן (רק עצמיות
בגדי  נק' ולכן כו') עצמותו גוון גילוי את מההעלם
אלקותו  עצמיות בבחי' נכנס הי' ביוכ"פ והכה"ג קדש,
למעלה  שם אין כי דוקא, לבן בבגדי נכנס הי' לכך ית',
הכפרה  הי' ומשם עצמיות, בחי' רק כלל גוון שום

כו'. ונסלח

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.äò
'בת' ענין וביאור 'אדון ', ענין ביאור הפרק: תוכן
רק הנפש  חלישות  מפני  לצאת כח לו  שאין ה', בעבודת

אלול. חודש  עבודת וזוהי  התורה, בכח 
שנמצאים כפי  הדרגות ארבעת  הם מה  למדנו  עתה  עד
בבינה, המלכות התכללות  - הראשונה הדרגה במלכות:
הדרגה אנפין, בזעיר המלכות התכללות - השניה הדרגה
המתבטאים המלכות רוממות מלכות, כתר - השלישית 

האור  המשכת - הרביעית והדרגה הרחמים , בהתעוררות
נפשו. על המקיף

הרביעית הדרגה  את לבאר  נ"ע הרבי  מרחיב זה בפרק
עוזנו". "אדון שכנגד
åðæåò ïåãà ïéðò ïéáäìå ענין את לבאר נ "ע הרבי  מקדים
הקבלה, פי  על øåà'אדון' éøåàîá äðäבמערכתúåà

éòñ 'àáúë á"é ó:לשונו ãàùéùëוזה úåëìîä àø÷ð ïå
) àøåëã éðîéñ äìהמלכות כלל בדרך כלומר, - זכר)
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רעי c"ag i`iyp epizeax zxezn

והעיקר  הגוף, בכל ההתפעלות אינו עדיין במוחו
כל  מתפעל הוא שם ללב ממוח ההתפעלות כשנמשך
לכל  פליג וליבא הגוף באמצע הוא הלב כי הגוף,
הגילוי  עיקר נמצא הגוף. כל מעורר והוא שייפין
שישאר  ולא בלב ההתפעלות כשיגיע מההתבוננות
וזהו  הגוף, בכל כלום פועל אינו כי במוח ההתפעלות
ופתחים  שערים חמישים שיש בינה שערי נו"ן ע"י
מדה  וכל מדות משבעה כלול שהלב מחמת ללב ממוח
שערי  נו"ן הוא הכולל ושער מ"ט הרי משבעה כלולה
ממוח  ההתפעלות באה אופנים מיני בכמה שזהו בינה,
ע"י  כמו קדושין בחי' ארוסין בחי' נק' וזהו ללב,

מכל  מובדלת היא ועי"ז להכלה החתן שמקדש קדושין
הפי' וזהו אדם, לכל ואסורה דווקא לו ומיוחד האדם
כשנמשך  ג"כ וזהו ומובדל, קדוש לשון קדושין
הוא  אזי בינה שערי נו"ן ע"י ללב ממוח ההתבוננות
מתאוות  ואפי' אסורות מתאוות ההתפעלות ע"י מובדל
עם  כי תהיו קדושים וזהו לאלקות, מיוחד רק היתר
בפ' שפרש"י (וכמו מובדל לשון שהוא אתה קדוש
העבירה  ומן העריות מכל פרושים הוו תהיו קדושים
מיוחד  יהי' רק גשמי' התאות מכל ערוה) וגדר
הלב  חיצוניות בחי' זה נק' עדיין אעפ"כ אבל לאלקות,

היחוד. קודם מקיף בחי' אירוסין בחי' שזהו
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a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â קדש בד כתונת כמ"ש דוקא מפשתן היו הן
בד  ובמצנפת בד, ובאבנט בד, ומכנסי ילבש
כמו  צמיחה מיני מכל באחת מובדל הפשתן כי  וכו',
מזרע  גדל שיהי' להיות יכול שכולם וכיוצא ודגן חטים
יותר  גדל שאינו בפשתן משא"כ שבלים כמה א'
שגדילי' כמארז"ל בד נק' ולכן א' מזרע א' משבולת
האחדות  מעולם נמשכת זו שבחי' לפי והענין בבד. בד
בבגדי' ביוכ"פ לבוש להיות צריך הכה"ג הי' ולכן
בעולם  ולפנים לפני נכנס הוא אז כי דוקא שמהם
כו' ונסלח וכמ"ש בנ"י פשעי כל על לכפר האחדות
בחי' כי לבן בגדי הן ולכך דוקא. פשתן בבגדי והיינו

בחי  שהוא המראות כשארי אינו של הלבן עצמיות '
כמו  לבן גוון לעשות א"א שהרי הלבן, דבר אותו
גווני' שיש המראות בכל ולצבוע לעשות שאפשר
שיוכלו  צבע שום שאין בלבן משא"כ בהם, שצובעי'
הוא  זה שגוון מפני והיינו כלל, לבן גוון לצבוע
להוציא  רק והוא מען בלייחט שהפשתן (רק עצמיות
בגדי  נק' ולכן כו') עצמותו גוון גילוי את מההעלם
אלקותו  עצמיות בבחי' נכנס הי' ביוכ"פ והכה"ג קדש,
למעלה  שם אין כי דוקא, לבן בבגדי נכנס הי' לכך ית',
הכפרה  הי' ומשם עצמיות, בחי' רק כלל גוון שום

כו'. ונסלח

zepzek dyrz oxd` ipale
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.äò
'בת' ענין וביאור 'אדון ', ענין ביאור הפרק: תוכן
רק הנפש  חלישות  מפני  לצאת כח לו  שאין ה', בעבודת

אלול. חודש  עבודת וזוהי  התורה, בכח 
שנמצאים כפי  הדרגות ארבעת  הם מה  למדנו  עתה  עד
בבינה, המלכות התכללות  - הראשונה הדרגה במלכות:
הדרגה אנפין, בזעיר המלכות התכללות - השניה הדרגה
המתבטאים המלכות רוממות מלכות, כתר - השלישית 

האור  המשכת - הרביעית והדרגה הרחמים , בהתעוררות
נפשו. על המקיף

הרביעית הדרגה  את לבאר  נ"ע הרבי  מרחיב זה בפרק
עוזנו". "אדון שכנגד
åðæåò ïåãà ïéðò ïéáäìå ענין את לבאר נ "ע הרבי  מקדים
הקבלה, פי  על øåà'אדון' éøåàîá äðäבמערכתúåà

éòñ 'àáúë á"é ó:לשונו ãàùéùëוזה úåëìîä àø÷ð ïå
) àøåëã éðîéñ äìהמלכות כלל בדרך כלומר, - זכר)
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

לה יש וכאשר "אדן", נקראת ואז נקבה של ענין  היא
ו'), (בתוספת "אדון" נקראת זכרות åðééäåסימני

¯ äàåìîá úåðãà íù äàìîúîùëהוא אדנות כששם
אותיותיו  של המילוי  עם úàø÷ðביחד éæà úáù íåéá

øëæ ïåãà.(זכר) משפיע להיות ונהפך
בסוגריים:( נ"ע הרבי  úáùáùומעיר äæå יוצר' בברכת

הפיוטíéøîåàאור' ïåãàאת ìàהמעשים כל åë'על
'אדון', של הענין  ישנו  שבשבת רואים åîëåשכאן

íééç õò éøôá áåúëù31(
¯ ï"á íù ïëåבגימטריא העולה במילוי  הוי' שם כלומר,

ה"ה) ו"ו  ה"ה (יו"ד 52åבתוספתúåéúåà 'è,היינו
עם השם של האותיות תשעת כנגד שהוא ,9 המספר

ב עולה íùהמילוי ïééòå ,(61) ïåãà äéøèîéâבמאורי
א' אות מערכת ÷"éòñáאור ó32ïë åîëùהתיבהéðà

.(61) ìéòì úøëæðä äéøèîéâ àåä
á÷òé úìä÷áå33'åë éðà äéøèîéâ ïåãà áúëושהוא

המלכות. בחינת
)¯ åðééäå, העצמי לאני  הכוונה  אין  - נ "ע הרבי  מסביר

אלא סוף , האין ïéàáùעצמות éðà úðéçá שנתבאר וכפי 
שזהו  הקודם, úåëìîáùבפרק óåñ ïéàä úåîîåø úðéçá

.('åë åðæåò ïåãà äùòðù
àøåëã éðîéñ ïéðòå שכאשר אור, במאורי שהובא

אדון, נקראת  דכורא סימני לה יש éôהמלכות ìò ïáåé
àîìòã à ãåîò å"îø óã 'à ÷ìç øäåæá áåúëù äî

) äàìéò(העליון àîìòשהעולם àéä äðéá àéäù
) àøåëãã(משפיע בחינת זכר, של äðéáäùעולם óàã

äîëçäî ìá÷î,נקבה בחינת היא לכאורה כן, ואם
(מקבל, øëã úðéçáá àéä íå÷î ìëî,משפיע - זכר)

úñðëî äìî à÷ìñã ïåéëã íù øäæá áåúëù åîëå
) ,'åë øëã àåä äìåë àìéòìå ìàøùéשעולה שכיון

(ספירת ישראל כנסת מדרגת הדרגה) (הענין , המלה 
זכר) בחינת הוא הכל ולמעלה , äìòîìãהמלכות)

) àøåëã úðéçáá àåä ìëä úåëìîäî(משפיע åë'זכר,
לחכמה, ביחס "מקבל" בחינת  היא שהבינה אף כלומר,

"משפיע". נקראת היא למלכות  ביחס
åנקראות מהמלכות שלמעלה שהדרגות לזה הסיבה

('זכר', äàìéò àáàã úåéäì àåä(העליונה החכמה
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- לחכמה שמתחת (הספירות øëã úðéçá àåä כיון זכר),
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ïéùøôúî àìã ïéòéø ïéøú ïä34)שלא חברים שני

גםåë'נפרדים) נקראת בחכמה, הבינה דביקות ומחמת
(משפיע). 'זכר' הבינה

ההנחה עצם על נ "ע הרבי  שואל המוסגר (במאמר
בבינה: הוא המלכות של הראשון íâäåששורשה

הזוהר  (35שכותב àáàã(חכמה) àúøá ãñé,בת
ïë,מלכות), íàåאת שמחשיבים לכך הסיבה מהי 
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úåéäìå äàøéå äáäàá øøåòúäì úéîäáä ùôðäå óåâä
,'åë úå÷ìàì àåöø úðéçáá

áåúëù åîëå38àì ìàøùé éðá íúàå éúéðù àì 'éåä éðà
¯ íúéìëשאצל שכשם הוא, בזה  הפשוט שהפירוש

תהיה לא ישראל בעם כך שינוי , אין הוא ברוך הקדוש
הוא, בזה הפנימי  הפירוש  אך לעולם, àéáðäùכליה

¯ åîöò äîúî- שתמה úåððåáúääîלכאורה,ùהיינו,
¯ éúéðù àì 'éåä éðàãלאחרי נשאר הוא  ברוך שהקדוש

העולם בריאת לפני  כמו ממש בשווה העולם  בריאת
- שינוי  שום ùôðä,וללא úåìë úåéäì êéøö äéäואם

כיצד ¯כן, 'åë íúéìë àì á÷òé éðá íúàå.בתמיה
äæì äáéñäå,'הנפש 'כלות לדרגת מגיעים àåäשלא

ù éðôîישראל áåúëùבדרגתíäבני  åîëå á÷òé éðá39

ìëî áìä áå÷ò,ידענו מי הוא áå÷òואנוש ùåøéô
ïéàùמלשון  ùôðä çë úåùéìç àåäù ùåìçå ùåðà

úàöì åçëáהגוף בניåë'ממאסר מגיעים לא  שלכן 
הנפש ', 'כלות של למצב àåäישראל úåùéìçä úáéñå

האדם עוונות áåúëùבגלל åîë40ìòù éçë éðåòá ìùë
,'åë ùôðä çë ùìçðå ìùëð úåðååòä éãéכוח לאדם ואין

לה'. להתקרב לרצות
¯ äìòî éáâìù íùëã- לקב"ה ישראל של åøîàביחס

ì"æ åðéúåáø41íå÷î ìù åðåöø ïéùåò ìàøùéù ïîæá
çë ïéôéñåîמעלה של ¯בגבורה êôéäìå 'åëלא כאשר

הקב"ה של רצונו  את חלילה çëעושים ïéùéúîגדול
מעלה ùìçðשל ïåòä éãé ìòù ùôðá àåä ïë åîë ,'åë

àåä úåùéìçä ïéðòå ,'åë ùôðä çëבכך úåçëùמתבטא
ìëå ,é÷ìà øåà ìá÷ì éìë åðéàù íéùìçð úé÷ìàä ùôðä
úéîäáä ùôðä úåéøîåçî úàöì çë åá ïéàù ïëù

,'åë íäéìò øáâúäì èøôáå
àìåרקù ùîî úåðååòכוח את  מחלישים ה' רצון נגד

הואàìàהנפש , שפירושו  כוחי" בעוני "כשל כהפסוק
ע שמלשון  ועיקום , í÷òîùיות íå÷éòå úååéò éãé ìò

äæ éøä úéîäáä ùôðå óåâä úåéøîåç øçà êùîðå åëøã
øîàîëå ,úé÷ìàä ùôðä çë ùéìçî42àôåâã àô÷åú

) àúîùðã àùìåç(הנשמה חלישות הוא הגוף åë',תוקף
åäæù íéîìòúî äìù úåçëäù ùôðä úà ìéáâîå øöéîå

¯ íåèîè ïéðò àåäå ,'åë úåçëä úåùéìç ïéðò מלשון

- ãòאטימות ùôðä úà ùéáìîå ,'åë áìäå çåîä
úàöìå úåìòì äìåëé äðéàå äéøçà êùîéì äãéøåîù

å 'åë äðîîזה åë'.מצב ùôðä úåìâ ïéðò àåä
úåùáìúä éðéî 'áá òåãéëåשישנם בשני  אחד דבר של

כללי, ìùåîבאופן ùáåìîäù 'àäהמלביש åîëåעל
'åë óåâá ùôðä úåùáìúäáוהגוף מלובשת היא שהנפש

אותו, ומפעילה הגוף על שולטת והנפש  מלביש, הוא
המתלבשים הרוחניים לכוחות בטלים האברים שהרי
וכו ', השמיעה לכוח האוזן הראיה, לכוח העין בהם ,

ìùåî ùéáìîäù 'áäåהמלובש íéìåâìâäעל ïéðòá åîëå
ïìöéì àðîçø שאין בהמה, בגוף מתגלגלת  אדם  שנפש 

הבהמה, גוף את ולהפעיל לשלוט יכולה  האדם נפש
ìëáולהיפך, íãàä ùôð úà úëùåî äîäáäù

åîëå 'åë åîöò úà øåæòì ìåëé åðéàå äìù úåéøîåçä
.øçà íå÷îá øàáúðù

úéîäáä ùôðá úé÷ìàä ùôðä úåùáìúäá àåä ïëå
האופנים שני  דרך על התלבשות  אופני  שני  בזה שיש 

úåìâúäáהנ"ל, ïä úé÷ìàä ùôðã úåçëä øùàë äðä
ìò èìåùå ìùåî úé÷ìàä ùôðä éøä úéîäáä ùôðá

,'åë úéîäáä ùôðä,הראשון האופן כמו שזה
המלביש, על מושל ùéשהמלובש øùàëåíåìùå ñç

¯ åéìò úìùåî àéä éøä úéîäáä ùôðäî úåøáâúäעל
- האלקית  האלקיתåהנפש úàöìהנפש ìåëé åðéà

הבהמית הנפש הגלגול,åë',משליטת ענין דרך ועל
עליו  ושולט האדם נפש את אחריו גורר הבהמה שגוף
הנפש על ומתגברת  שולטת הבהמית  הנפש כך לגמרי ,

האלקית.
לגמרי . לנמשל דומה המשל אין זאת, שבכל ø÷אלא 
íãàáù úéîäáä ùôðá úàæ úåùáìúäã úåéäìולא

שבאדםúðëåîùבבהמה הבהמית íéðôהנפש  ìë ìò
ïë ìò ,'åë úé÷ìàä ùôðä åðééä íãàä ùôð úøåö ìá÷ì

) ïìöéì àðîçø úåìâá àéäùë íâ(ישמרנו äöòה' åì ùé
úåîìòúä úðéçáá äðéà íå÷î ìëîã íåùî ,'åë äå÷úå

¯ ùéáìîä íâå ,ìåâìâá åîë éøîâìהבהמית àåäהנפש
¯ íéðô ìë ìò íãà úøåöá שזהו כיון ממש , 'אדם ' לא

כלומר, אדם ', ב'צורת אבל האלקית , לנפש השייך תואר
כבהמה. לגמרי  חומרית ואינה לאדם דמיון בה יש
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עליו  ושולט האדם נפש את אחריו גורר הבהמה שגוף
הנפש על ומתגברת  שולטת הבהמית  הנפש כך לגמרי ,

האלקית.
לגמרי . לנמשל דומה המשל אין זאת, שבכל ø÷אלא 
íãàáù úéîäáä ùôðá úàæ úåùáìúäã úåéäìולא

שבאדםúðëåîùבבהמה הבהמית íéðôהנפש  ìë ìò
ïë ìò ,'åë úé÷ìàä ùôðä åðééä íãàä ùôð úøåö ìá÷ì

) ïìöéì àðîçø úåìâá àéäùë íâ(ישמרנו äöòה' åì ùé
úåîìòúä úðéçáá äðéà íå÷î ìëîã íåùî ,'åë äå÷úå

¯ ùéáìîä íâå ,ìåâìâá åîë éøîâìהבהמית àåäהנפש
¯ íéðô ìë ìò íãà úøåöá שזהו כיון ממש , 'אדם ' לא

כלומר, אדם ', ב'צורת אבל האלקית , לנפש השייך תואר
כבהמה. לגמרי  חומרית ואינה לאדם דמיון בה יש

mipyeya drexd il icece icecl ip`

b"xrz ,d"xc 'a mei .c"qa

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

ו.38. ג, מלאכי

ט.39. יז, ירמיהו

יא.40. לא, תהילים

לג.41. פ"א, רבה איכא

ב.42. קמ, שם ב. קפ, א חלק זהר ראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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ה'תש"ה] [כסלו

"‰ÎÂÁ È‡Ó דחנוכה יומי בכסלו בכ"ה רבנן דתנו
כל  טמאו להיכל, יוונים שכשנכנסו כו', אינון תמניא
חשמונאי  בית מלכות וכשגברה שבהיכל. השמנים
שהיה  שמן של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו ונצחום,
להדליק  אלא בו היה ולא גדול, כהן של בחותמו מונח
ימים. שמונה ממנו והדליקו נס, בו נעשה אחד. יום
בהלל  טובים ימים ועשאום קבעום אחרת לשנה

.1והודאה"
את  קבעו נס איזה על – חנוכה" "מאי אומרת: הגמרא

החנוכה  וחמישה 2חג העשרים שביום לומדים, רבנן .
החנוכה. ימי מתחילים בכסלו

זקוק  היה המקדש בבית בו שהשתמשו דבר כל –
טהור  ושיהיה חסרון בו יהיה שלא טובה להשגחה

בוודאות:
העצים  בודאות, בריאים להיות צריכים היו הקרבנות

למע  בהם צריכים שהשתמשו היו המזבח של רכה
הקמח  מיני ריקבון, או מתולעים בוודאות נקיים להיות
להיות  צריכים היו השונים לקרבנות ששימשו השונים
לקרבנות  ששימשו והשמן היין גם כראוי, מנופים
נקיים, להיות צריכים היו שונים אפיה ולדברי שונים
השמן  להיות צריך היה למנורה בו שהשתמשו והשמן

ביותר. והמובחר הטוב
בתורה  כתוב המנורה שמן להיות 3על צריך שהשמן

ו"כתית". "זך"
הגמרא  משמעו 4אומרת ו"כתית" נקי משמעו ש"זך"

סחוט. כתוש,
מן  השמן את מוציאים איך אופנים תשעה ישנם

למנורה  כשרים מהם שלושה ורק ששמן 5הזיתים, כך ,
בבית  ביותר היקרים הדברים אחד היה המנורה

המקדש.
– המקדש וכלי שמן יין, קמח, – הדברים כל כידוע,
לכן  טמא, אדם של ממגע שמורים להיות צריכים היו
בפכים  השמן את מילאו למנורה השמן את בחרו כאשר
הכהן  של בחותמו חתמו פך וכל – קטנים כדים –

מיוחד. במקום השמן פכי את ושמרו הגדול

תבנה  הקדש, עיר ירושלים את כבשו היוונים כאשר
המקדש, בית את וכבשו אמן, בימינו במהרה ותכונן

המקדש. בבית שהיו השמנים כל את טמאו הם
היוונים, את ניצחו החשמונאים השם, בעזרת כאשר,
מצאו  הם למנורה, מוכנים שהיו הרבים השמן פכי מכל
בחותמו  חתום שהיה ויחיד, אחד שמן מפך יותר לא

הגדול. הכהן של
שהיוונים  סימן היה זה באדמה. טמון היה זה יחיד פך

בידיהם  הזה בפך נגעו לא .6הטמאים
המנורה  את למלא כדי רק שמן די היה שמן, פך באותו
היחיד  השמן שמפך נס, אז עשה יתברך ה' אחד. יום
זה  זמן במשך כאשר ימים, שמונה המנורה את מילאו

למנורה. טרי שמן לספק יכלו כבר
החזיק  ויחיד אחד פך של שהשמן הגדול, הנס בגלל
הימים, שמונת את הבאה לשנה קבעו ימים, שמונה
טובים  ל"ימים בכסלו, וחמישה העשרים מהיום החל

יתברך. לה' והודאה" בהלל
גופנית  מלחמה לא רוחנית, מלחמה היתה יוון מלחמת
מטרות  בשביל שהן רגילות מלחמות של כמובנן
התושבים  את ולשעבד ארץ לכבוש – גופניות

להם. אשר כל את ולקחת המנוצחים
את  מאוד העריכו הם גדולים. תרבות אנשי היו היוונים
גם  העריכו הם ועמוק. נפלא תרבותי ערך בתור התורה
ויש  וחכמה, עמוקה כה תורה לו שיש ישראל עם את
עמוקה  כה תורה ולהשיג להבין השכל כשרונות את לו

וחכמה.
ישראל  שבני שונות מצוות גם מאוד העריכו היוונים
באֿל  וכפרו גדולים אפיקורסים היו הם אבל מקיימים,
קדושת  נגד היו הם בעיקר. כופרים היו הם ברוךֿהוא.

והמצוות. התורה
מטהרין,7המדרש  המים ולא מטמא המת "לא אומר

גזירה  חקקתי, חוקה ברוךֿהוא הקדוש אמר אלא
הסבר  קיים לא גזרתי". על לעבור רשאי אתה אי גזרתי,
הקדוש  של מוחלטת גזירה זו מטהר. מקוה מדוע שכלי
התורה  כי אחרת, לנהוג אסור ישראל שלבני ברוךֿהוא
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ע"ב.1) כא שבת,
רש"י.2)
ב.3) כז, שמות
ע"ב.4) פו מנחות,

הלכות 5) ז, פרק מזבח איסורי הלכות רמב"ם, ע"א. כט שם
י. ח,

שם.6) שבת תוספות,
ח.7) פרשה חוקת תנחומא,
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הן  והמצוות התורה אלא עמוקה, חכמה רק איננה
אנושית. מהבנה למעלה יתברך, ורצונו חכמתו

.¯ÂˆÈ˜,יין קמח, המקדש, בבית התצרוכת שכל מבאר
היו  החיים, בעלי מלבד המקדש, וכלי עצים שמן,
היה  למנורה שמן טמא. ממגע שמורים להיות צריכים

מכיון  המקדש, בבית ביותר היקרים הדברים אחד
זית. שמן סוגי תשעת מתוך שלושה רק לצרוך שיכלו
את  כבשו הם כאשר רוחנית, מלחמה ניהלו היוונים
פך  נס בגלל השמנים. את טימאו הם המקדש בית

החנוכה. חג ימי שמונת את קבעו השמן

ב.

·Â˙Î8."'וגו והמשפטים והחוקים העדות "אלה
עשה, מצוות הן לישראל, נתן ברוךֿהוא שה' במצוות
שיש  לאֿתעשה, מצוות והן לעשות, שיש המצוות

מצוות  סוגי שלושה יש לעשות, שלא עדות,9להשמר :
ומשפטים. חוקים

שבת, משל דרך על זכר, שהן למצוות הכוונה – עדות
וכדומה. סוכות פסח,

שכלי, ביאור כל עליהן שאין למצוות הכוונה – חוקים
הפסוק  על כותב שרש"י ה 10כפי חוקת –"זאת תורה"

מהי  ישראל בני את שואלים העולם ואומות שהשטן
כתוב  לכן זו? למצוה יש טעם ואיזה אדומה פרה מצות
אין  אחד ולאף גזר ברוךֿהוא שה' גזירה שזו חוקה,

כך. על להרהר רשות
השיג  לא הוא גם אדם, מכל החכם המלך, שלמה גם

שכתוב  כמו אדומה, פרה מצות של הטעם 11את

ממני". רחוקה והיא אחכמה "אמרתי
קיוותי  – אדומה פרה מצות על אומר המלך שלמה
נעלה  הדבר אבל אדומה, פרה ענין את ואבין שאחכים

מהבנתי.
סותרים. דברים שני קיימים אדומה פרה במצות

בכך  הקרבנות, שאר מכל שונה אדומה פרה קרבן
האילן  מסוג עץ פיסת – ארז עץ עם יחד אותה ששרפו
הנמוך  האילן מסוג עץ פיסת – אזוב ביותר, הגבוה
אדום, צבועה בדֿצמר פיסת – תולעת ושני ביותר,
שעושה  מי אבל טמאים, מטהר במים המעורב והאפר

נטמא  עצמו הוא אדומה, הפרה .12את
אלקית. בגזירה ציווי שזהו החוקים, משמעות זו

מחייב  האנושי השכל שגם למצוות הכוונה – משפטים
וכדומה. לגנוב לא צדקה, ואם, אב כיבוד כמו אותן,

עדות  שבסוג המצוות את לקיים יותר קל שכל, עלֿפי
טעמי  את יותר או פחות יודעים בהם ומשפטים,
חוקים, שבסוג המצוות את לקיים מאשר המצוות,
את  לקיים שיש אומר היראֿשמים האנושי והשכל
העדות  את שמקיימים כפי בעונג החוקים מצוות

מצוות  את לקיים יש דבר של לאמיתו אבל והמשפטים,
מצוות  את כמו אמיתית בקבלתֿעול והמשפטים העדות
בגלל  להיות צריך לא המצוות קיום עיקר כי החוקים,
ברוךֿהוא. ה' ציווי הוא שכך מפני אלא המצוה, טעם

היוונים: של הרוחנית מלחמתם היתה זו
לקחת  רצו הם חכמה. אלא אינה שהתורה טענו הם
שבמצוות  הקדושה התורה, קדושת את ישראל מבני

שכתוב  כמו בפרט. החוקים ומצוות 13בכלל

לשכוח  ישראל לבני לגרום – תורתך" "להשכיחם
– רצונך" מחוקי "ולהעבירם אלקי, שכל היא שהתורה

החוקים. מצוות את יקיימו לא ישראל שבני
ישראל  בני את לנתק היתה היוונים כוונת עיקר
ברוךֿהוא. ה' אל שלהם ומהמסירותֿנפש מאמונתם,

שכתוב  השור 14כמו קרן על "כתבו אמרו: שהיוונים
ל  להתנתק שאין כלומר ישראל", באלקי חלק כם

את  וכבשו זמנית ניצחו הם כאשר לכן, מאלקות.
שמן  את טמאו הם המקדש, לבית וחדרו ירושלים

המנורה.
האלקי  האור את לכבות היא היוונים של שאיפתם כל

ישראל. בני אצל
של  מסוים חלק עם ובניו, גדול כהן מתתיהו אבל
"שמע  בכנות בהכריזם ומצוות, לתורה מסורים יהודים
ב"ה' האמיתית נפשם ומסירות ובאמונתם ישראל"
ובקשו  היווניים הכופרים את ניצחו אחד", ה' אלקינו
ה' להם נתן – האלקי הנר את בישראל ולהדליק לחזור
הכשר, השמן פך את שמצאו – כפולה מתנה ברוךֿהוא

ימים. שמונה בער הוא אחד לילה ובמקום
בכל  ומתנהלת חוזרת הזו, הרוחנית היוונים מלחמת
ויהודיים, יהודיים לא יווניים, כופרים ישנם דור.
ישראל  בני את לנתק רוחנית מלחמה שמנהלים

מאלקות.
למחצה, לגמרי, – שונים יווניים אפיקורסים ישנם
'חנפנים  המכונים כאלו וסתם ולרביע לשליש
בעד  אינם אבל המשפחה, טהרת בעד הם מודרניים'.
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מה.8) ד, דברים
ע'9) (לעיל הונא" רב בר רבא "אמר ד"ה מאמר 62)ראה

אדמו"ר]. כ"ק [הערת
ב.10) יט, במדבר

כג.11) ז, קהלת
ע"א.12) יא, יומא
הניסים'.13) 'ועל בנוסח
ב.14) הלכה ב, פרק חגיגה ירושלמי,
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הן  והמצוות התורה אלא עמוקה, חכמה רק איננה
אנושית. מהבנה למעלה יתברך, ורצונו חכמתו

.¯ÂˆÈ˜,יין קמח, המקדש, בבית התצרוכת שכל מבאר
היו  החיים, בעלי מלבד המקדש, וכלי עצים שמן,
היה  למנורה שמן טמא. ממגע שמורים להיות צריכים

מכיון  המקדש, בבית ביותר היקרים הדברים אחד
זית. שמן סוגי תשעת מתוך שלושה רק לצרוך שיכלו
את  כבשו הם כאשר רוחנית, מלחמה ניהלו היוונים
פך  נס בגלל השמנים. את טימאו הם המקדש בית

החנוכה. חג ימי שמונת את קבעו השמן

ב.

·Â˙Î8."'וגו והמשפטים והחוקים העדות "אלה
עשה, מצוות הן לישראל, נתן ברוךֿהוא שה' במצוות
שיש  לאֿתעשה, מצוות והן לעשות, שיש המצוות

מצוות  סוגי שלושה יש לעשות, שלא עדות,9להשמר :
ומשפטים. חוקים

שבת, משל דרך על זכר, שהן למצוות הכוונה – עדות
וכדומה. סוכות פסח,

שכלי, ביאור כל עליהן שאין למצוות הכוונה – חוקים
הפסוק  על כותב שרש"י ה 10כפי חוקת –"זאת תורה"

מהי  ישראל בני את שואלים העולם ואומות שהשטן
כתוב  לכן זו? למצוה יש טעם ואיזה אדומה פרה מצות
אין  אחד ולאף גזר ברוךֿהוא שה' גזירה שזו חוקה,

כך. על להרהר רשות
השיג  לא הוא גם אדם, מכל החכם המלך, שלמה גם

שכתוב  כמו אדומה, פרה מצות של הטעם 11את

ממני". רחוקה והיא אחכמה "אמרתי
קיוותי  – אדומה פרה מצות על אומר המלך שלמה
נעלה  הדבר אבל אדומה, פרה ענין את ואבין שאחכים

מהבנתי.
סותרים. דברים שני קיימים אדומה פרה במצות

בכך  הקרבנות, שאר מכל שונה אדומה פרה קרבן
האילן  מסוג עץ פיסת – ארז עץ עם יחד אותה ששרפו
הנמוך  האילן מסוג עץ פיסת – אזוב ביותר, הגבוה
אדום, צבועה בדֿצמר פיסת – תולעת ושני ביותר,
שעושה  מי אבל טמאים, מטהר במים המעורב והאפר

נטמא  עצמו הוא אדומה, הפרה .12את
אלקית. בגזירה ציווי שזהו החוקים, משמעות זו

מחייב  האנושי השכל שגם למצוות הכוונה – משפטים
וכדומה. לגנוב לא צדקה, ואם, אב כיבוד כמו אותן,

עדות  שבסוג המצוות את לקיים יותר קל שכל, עלֿפי
טעמי  את יותר או פחות יודעים בהם ומשפטים,
חוקים, שבסוג המצוות את לקיים מאשר המצוות,
את  לקיים שיש אומר היראֿשמים האנושי והשכל
העדות  את שמקיימים כפי בעונג החוקים מצוות

מצוות  את לקיים יש דבר של לאמיתו אבל והמשפטים,
מצוות  את כמו אמיתית בקבלתֿעול והמשפטים העדות
בגלל  להיות צריך לא המצוות קיום עיקר כי החוקים,
ברוךֿהוא. ה' ציווי הוא שכך מפני אלא המצוה, טעם

היוונים: של הרוחנית מלחמתם היתה זו
לקחת  רצו הם חכמה. אלא אינה שהתורה טענו הם
שבמצוות  הקדושה התורה, קדושת את ישראל מבני

שכתוב  כמו בפרט. החוקים ומצוות 13בכלל

לשכוח  ישראל לבני לגרום – תורתך" "להשכיחם
– רצונך" מחוקי "ולהעבירם אלקי, שכל היא שהתורה

החוקים. מצוות את יקיימו לא ישראל שבני
ישראל  בני את לנתק היתה היוונים כוונת עיקר
ברוךֿהוא. ה' אל שלהם ומהמסירותֿנפש מאמונתם,

שכתוב  השור 14כמו קרן על "כתבו אמרו: שהיוונים
ל  להתנתק שאין כלומר ישראל", באלקי חלק כם

את  וכבשו זמנית ניצחו הם כאשר לכן, מאלקות.
שמן  את טמאו הם המקדש, לבית וחדרו ירושלים

המנורה.
האלקי  האור את לכבות היא היוונים של שאיפתם כל

ישראל. בני אצל
של  מסוים חלק עם ובניו, גדול כהן מתתיהו אבל
"שמע  בכנות בהכריזם ומצוות, לתורה מסורים יהודים
ב"ה' האמיתית נפשם ומסירות ובאמונתם ישראל"
ובקשו  היווניים הכופרים את ניצחו אחד", ה' אלקינו
ה' להם נתן – האלקי הנר את בישראל ולהדליק לחזור
הכשר, השמן פך את שמצאו – כפולה מתנה ברוךֿהוא

ימים. שמונה בער הוא אחד לילה ובמקום
בכל  ומתנהלת חוזרת הזו, הרוחנית היוונים מלחמת
ויהודיים, יהודיים לא יווניים, כופרים ישנם דור.
ישראל  בני את לנתק רוחנית מלחמה שמנהלים

מאלקות.
למחצה, לגמרי, – שונים יווניים אפיקורסים ישנם
'חנפנים  המכונים כאלו וסתם ולרביע לשליש
בעד  אינם אבל המשפחה, טהרת בעד הם מודרניים'.
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מה.8) ד, דברים
ע'9) (לעיל הונא" רב בר רבא "אמר ד"ה מאמר 62)ראה

אדמו"ר]. כ"ק [הערת
ב.10) יט, במדבר

כג.11) ז, קהלת
ע"א.12) יא, יומא
הניסים'.13) 'ועל בנוסח
ב.14) הלכה ב, פרק חגיגה ירושלמי,

c"ag i`iyp epizeax zxezn

איסור  בעד אינם אבל דתי חינוך בעד הם כשר. מקוה
דומים. ענינים ועוד ונשים, אנשים תערובת

גם  מהסביבה. היוונית הכפירה של השפעה גם ישנה
עם  את שיבח הרשע בלעם ביותר הגדול שונאנו

ישכון" לבדד עם ב"הן אהליך 15ישראל טובו וב"מה
לחבר 16יעקב" מבקשים העיוורים הכלליים והנגררים ,

את  חסֿושלום, מכבה, זה כל יהודים. ולא יהודים יחד
בישראל. האלקי הנר

ה' אלקינו "ה' של נפש המסירות שעם חנוכה, נר זהו
החינוך  של השמן פך את עתה גם מוצאים אחד"
המנורה  את ישראל בבתי להדליק עלֿמנת הכשר,

ומצוות. תורה של האלקית

.¯ÂˆÈ˜.וחוקים משפטים עדות, יש שבמצוות מבאר
הם  חוקים אבל שכליים, טעמים יש ומשפטים לעדות
של  הרוחנית המלחמה הקב"ה. ציוויי של גזירות
מחוקי  ולהעבירם תורתך "להשכיחם היתה היוונים
עם  בישראל. האלקית הקדושה את לכבות רצונך",
קטנה  קבוצה אחד", ה' אלקינו "ה' של המסירתֿנפש
הכופרים  היוונים את ניצחה ומצוות בתורה עוסקים של
איך  מבאר האלקית. הקדושה נר את והדליקו חזרו והם
דור  בכל ומתנהלת חוזרת הרוחנית הכפירה מלחמת
של  השמן פך אבל משפיעה, הקרה הרעה והסביבה
בבתי  ומצוות התורה מנורת את יאיר הכשר החינוך

ישראל.
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ט.15) כג, ה.16)בלק כד, שם

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

של  הקודש חילול את לסבול יכלו לא יהודים
ביותר  הגדול הלב  כאב אף ועל המזוייפים, העברים
"יהודי". בשם עצמם והכתירו עברי מהשם התנזרו

"יהודי" את 14השם דוחה שהוא בלבד זו לא ,
שיש  זרה עבודה מיני כל העובד הפוליטי, העברי
לאלקות, המנוגדת הפוליטית לעבודתו לעזור בכוחם
מסירות  של חותם היא "יהודי" השם משמעות אלא
מצוות  לקיים היהדות, מנקודת ישירות המוכתב נפש,
של  התעתועים מעשי כל ולשטום מעשיות
בחוקיו  הוא ברוך העולם בורא את המכחישים

לנו. הטובה הגאולה ובהבטחת ובתורתו

***

הרבה  היו המלוכה, מיועצי כאחד הרשע, להמן
ביניהם  והחברות הפוליטיים, העברים בין מכרים
חש  לא המן יחדיו, ושתו אכלו גדולה, היתה
מנוגד, דבר שום הפוליטיים העברים של בחברותם
מגזע  שהם דבר שום בהם ניכר היה לא ולמעשה
מדברים  הם עצמם לבין שבינם ידע לא המן – יהודי
השתחוו  – הפוליטיים העברים – הם וגם – עברית
מערכת  את ניהל הרשע המן וכאשר זה, רשע לפני
היה  לא – היהודית והדת היהודים נגד ההלשנות

להם. איכפת הדבר
מרדכי  שונה מדוע להבין יכול היה לא המן
פוליטי, אדם – מרדכי – הוא גם הרי העברים, משאר

הממשלה  אישי עם נפגש  רגיל, בלתי שפות יודע
משאר  מרדכי שונה איפוא, מדוע, ביותר. הגבוהים

העברים?!
"יהודי", הוא שמרדכי להמן, סיפרו שנתיניו עד
ליהודי. עברי בין הנכון ההבדל את לו והסבירו
הדת  נגד גם להיות שיכול פוליטי שם הוא "עברי"
שהוא  שם שיש כפי אחרת, דת נגד גם או היהודית
מדינה  אותה שייכת דעתו שלפי הצהרתי", "חותם רק
של  ולמוצא לדת שייכות שום לכך ואין עם, לאותו
"יהודי" השם ואילו דיעה. אותה המביעה הדמות
ומקיים  בהשי"ת המאמין האמיתי, היהודי את מציין
ביותר. הגדולים נפש ובמסירות בגאון ומצוות תורה
הטובים  החברתיות הרגשות בעל הרשע המן

השנאה ביות  את בתוכו חש הפוליטי, לעברי ר
ורק  האמיתי, היהודי אל ביותר הגדולות והמשטמה

זע" ולא קם ב"ולא הבחין .15אז

***

הנבדלים  שהוא, למי הניתן בכבוד ענינים שני
מתוך  הבא כבוד א) שונים: ממקורות ובאים ביניהם

מורא. מתוך הבא כבוד ב) הערכה.
והידור. בקימה מתבטא מהערכה  הבא הכבוד
חלחלה  של בהבעה מתבטא ממורא הבא הכבוד
בלשון  נקראות אלו הבעות שתי עצבים. וברעדת

ו"זע". "קם" הקודש
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א.14) יג, ט.15)מגילה ה, אסתר מגילת
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מכך  ויותר מרדכי, של קם" מה"ולא נרעש המן
ידע  ושיכור, טיפש היה שלא כמה עד זע". מה"ולא
אינו  לו שרוחשים הגדול שהכבוד היטב המן והבין
אחשורוש  המלך שכן מורא, מתוך אלא הערכה מתוך
שהוא  מי כל להעניש מוגבל, בלתי כוח בידיו  מסר
ורחשו  ממנו פחדו וכולם העונשים, סוגי בכל רוצה

גדול. פחד מתוך הכבוד את לו

***

הכנה  אנושיותו גילה מרדכי של קם" ה"ולא
אמונתו  את גילה מרדכי של זע" וה"ולא וההגונה,

בהשי"ת. האמיתיים ובטחונו
כשלעברים  ביותר, והמרים החשוכים הגלות בימי
את  מייצגים שהם לומר החוצפה היתה המזוייפים
– המלך יועץ היה הרשע המן וכאשר היהודי, העם

האלקי. בגאון ובוטח שמח מרדכי מתהלך
המן  ב"חכמת" זילזלה מרדכי של שהבנתו כשם
בכוח  מרדכי של גופו זלזל כך המלוכה, בהנהגת
היהודי  זע" ולא קם ה"ולא ונוצר המן, של הענישה
התפרצה  אז רק האמיתי. ההמן בפני האמיתי
להרוג  "להשמיד המן של והנבזית השפלה אכזריותו

היהודים". כל את ולאבד

והאגגי  העמלק המן, את וקדח דקר ה"יהודי"
מנוח. לו נתן ולא בו רתח

נגד  השמד במלחמת המן נקט כוחו במלוא
שבת  שה"י – השבת שומרי נגד מרדכי, ונגד היהודים

היום  פסח פה"י בכסף,16היום, הטמון הכוח ובידעו 
אחשורוש  למלך כסף ככר אלפים עשרת הציע

אחשורוש. במלכות הנמצאים היהודים תמורת

***

"עברי" בין הבדיל עצמו הרשע המן אמנם ואם
היהודים  את רק ולהרוג להשמיד והתכוון ל"יהודי",
הפינכא  מלחכי המזויפים, העברים את ולא
לא  המן, של חבריו וקבוצת המן בני אך הפוליטיים,
העברים  את ועינו שטמו הם לעברי. יהודי בין הבדילו

הרא  היהודים, את בחרפה כמו הדלתות, את להם ו
להם  עזרה לא מתפקידיהם, אותם פיטרו ובבושה
את  החרימו החנופה, ונשפי החפשית התנהגותם
וגירשו  עליהם ירקו ותכשיטים, זהב כסף, נכסיהם,
הזכירו  ומאחוזותיהם, מגוריהם ממקומות אותם
מכבר, אותו ודחו עליו ששכחו מחצבתם מקור להם
הבדל  בלי אברהם גזע כל על כללית צרה נוצרה וכך

לעברי. יהודי בין
dcerqa mixet
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ב.16) יג, מגילה

•
ycew zexb`

תר"ץ  תמוז, י"ט ב"ה,

נויארק 

והנעלה, הנכבד הרה"ג ידידי כבוד

ותפארת, תהלה לשם ומפורסם הנודע

אי"א  וו"ח טוב, דבר על משכיל

הכהן  שי' מוהרמ"ז

וברכה! שלום

אי"ה, אעשה בזה לעשות שאפשר ומה קבלתי, מכתבו

מזה. בפרטות ונדבר אי"ה נתראה ובינתים

בקשתי  וע"פ המשפחה, טהרת במצב כאן התענינתי

טהרת  בענין האנגלית בשפה חוברת סמעטליין הד"ר כתב

לכבודו, אכסמפלארים 500 ממנו שולח ואני המשפחה,

באנגלי'. גם להפיצה להשתדל בבקשה

שבה  מיוחדת, מעטפה לכבודו שולח אני זה מלבד

ובבקשה  החוברת, ממחבר מכתבים ועשרה חוברות עשרה

כמו  המדיצינה, מעולם מלומדים אנשים לעשרה לשלחם

כבודו  נא וייטיב מפורסמים, ורופאים לפרופיסורים

שם  אנשי עשרה של כתובות המעטפות עשרת על לכתוב

ע"י  ולשלחם והחוברת הרצופים המכתבים בתוכם ולהניח

הערץ  להד"ר לשלוח בבקשה אחד ואכס[מ]פלאר ָהפאסט,

מעצמו, מכתב לזה יצרף לא אבל המחבר, מכתב בצירוף

חפץ  ואני אליהם. שלחו בעצמו המחבר כאילו יהי' רק

זה. על שיתקבלו מהתשובות ספר הזמן במשך לעשות

שם  בראשם במכונה להדפיס נא ייטיב בהמכתבים

ואם  שלח. למי רשימה אצלו ויניח ישלח, שאליהם האיש

עליהם. ואוסיף לכתוב ייטיב אקזמפלארים עוד לו יהי' נחוץ

לאירופא. "ברעמען" בספינה יוצא אני ערב מחר אי"ה

ומברכו  מכבדו הדו"ש ידידו והנני

יצחק  יוסף
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רעז c"ag i`iyp epizeax zxezn

מכך  ויותר מרדכי, של קם" מה"ולא נרעש המן
ידע  ושיכור, טיפש היה שלא כמה עד זע". מה"ולא
אינו  לו שרוחשים הגדול שהכבוד היטב המן והבין
אחשורוש  המלך שכן מורא, מתוך אלא הערכה מתוך
שהוא  מי כל להעניש מוגבל, בלתי כוח בידיו  מסר
ורחשו  ממנו פחדו וכולם העונשים, סוגי בכל רוצה

גדול. פחד מתוך הכבוד את לו

***

הכנה  אנושיותו גילה מרדכי של קם" ה"ולא
אמונתו  את גילה מרדכי של זע" וה"ולא וההגונה,

בהשי"ת. האמיתיים ובטחונו
כשלעברים  ביותר, והמרים החשוכים הגלות בימי
את  מייצגים שהם לומר החוצפה היתה המזוייפים
– המלך יועץ היה הרשע המן וכאשר היהודי, העם

האלקי. בגאון ובוטח שמח מרדכי מתהלך
המן  ב"חכמת" זילזלה מרדכי של שהבנתו כשם
בכוח  מרדכי של גופו זלזל כך המלוכה, בהנהגת
היהודי  זע" ולא קם ה"ולא ונוצר המן, של הענישה
התפרצה  אז רק האמיתי. ההמן בפני האמיתי
להרוג  "להשמיד המן של והנבזית השפלה אכזריותו

היהודים". כל את ולאבד

והאגגי  העמלק המן, את וקדח דקר ה"יהודי"
מנוח. לו נתן ולא בו רתח

נגד  השמד במלחמת המן נקט כוחו במלוא
שבת  שה"י – השבת שומרי נגד מרדכי, ונגד היהודים

היום  פסח פה"י בכסף,16היום, הטמון הכוח ובידעו 
אחשורוש  למלך כסף ככר אלפים עשרת הציע

אחשורוש. במלכות הנמצאים היהודים תמורת

***

"עברי" בין הבדיל עצמו הרשע המן אמנם ואם
היהודים  את רק ולהרוג להשמיד והתכוון ל"יהודי",
הפינכא  מלחכי המזויפים, העברים את ולא
לא  המן, של חבריו וקבוצת המן בני אך הפוליטיים,
העברים  את ועינו שטמו הם לעברי. יהודי בין הבדילו

הרא  היהודים, את בחרפה כמו הדלתות, את להם ו
להם  עזרה לא מתפקידיהם, אותם פיטרו ובבושה
את  החרימו החנופה, ונשפי החפשית התנהגותם
וגירשו  עליהם ירקו ותכשיטים, זהב כסף, נכסיהם,
הזכירו  ומאחוזותיהם, מגוריהם ממקומות אותם
מכבר, אותו ודחו עליו ששכחו מחצבתם מקור להם
הבדל  בלי אברהם גזע כל על כללית צרה נוצרה וכך

לעברי. יהודי בין
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ב.16) יג, מגילה

•
ycew zexb`

תר"ץ  תמוז, י"ט ב"ה,

נויארק 

והנעלה, הנכבד הרה"ג ידידי כבוד

ותפארת, תהלה לשם ומפורסם הנודע

אי"א  וו"ח טוב, דבר על משכיל

הכהן  שי' מוהרמ"ז

וברכה! שלום

אי"ה, אעשה בזה לעשות שאפשר ומה קבלתי, מכתבו

מזה. בפרטות ונדבר אי"ה נתראה ובינתים

בקשתי  וע"פ המשפחה, טהרת במצב כאן התענינתי

טהרת  בענין האנגלית בשפה חוברת סמעטליין הד"ר כתב

לכבודו, אכסמפלארים 500 ממנו שולח ואני המשפחה,

באנגלי'. גם להפיצה להשתדל בבקשה

שבה  מיוחדת, מעטפה לכבודו שולח אני זה מלבד

ובבקשה  החוברת, ממחבר מכתבים ועשרה חוברות עשרה

כמו  המדיצינה, מעולם מלומדים אנשים לעשרה לשלחם

כבודו  נא וייטיב מפורסמים, ורופאים לפרופיסורים

שם  אנשי עשרה של כתובות המעטפות עשרת על לכתוב

ע"י  ולשלחם והחוברת הרצופים המכתבים בתוכם ולהניח

הערץ  להד"ר לשלוח בבקשה אחד ואכס[מ]פלאר ָהפאסט,

מעצמו, מכתב לזה יצרף לא אבל המחבר, מכתב בצירוף

חפץ  ואני אליהם. שלחו בעצמו המחבר כאילו יהי' רק

זה. על שיתקבלו מהתשובות ספר הזמן במשך לעשות

שם  בראשם במכונה להדפיס נא ייטיב בהמכתבים

ואם  שלח. למי רשימה אצלו ויניח ישלח, שאליהם האיש

עליהם. ואוסיף לכתוב ייטיב אקזמפלארים עוד לו יהי' נחוץ

לאירופא. "ברעמען" בספינה יוצא אני ערב מחר אי"ה

ומברכו  מכבדו הדו"ש ידידו והנני
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áùéå úùøô
æìàáLiåõøàa åéáà éøeâî õøàa á÷ré ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤

:ïrðká-òáL-ïa óñBé á÷ré úBãìz | älà §¨«©¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©
àeäå ïàva åéçà-úà ärø äéä äðL äøNr¤§¥³¨¨Æ¨¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´
åéáà éLð ätìæ éða-úàå ääìá éða-úà ørð©À©¤§¥¬¦§¨²§¤§¥¬¦§−̈§¥´¨¦®
:íäéáà-ìà ärø íúac-úà óñBé àáiå©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨−̈¤£¦¤«

âíéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNrå Bì àeä(éåì)ãåéçà eàøiå −®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«©¦§´¤À̈

Búà eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−Ÿ®
ì Bøac eìëé àìå:íìLäíBìç óñBé íìçiå §¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ©©«£³Ÿ¥Æ£½

:Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiååøîàiå ©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«©−Ÿ¤
:ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦

æäãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½
äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷ äpäå§¦¥²¨¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ

:éúnìàì ïéåçzLzå íëéúnìà(ìàøùé)çeøîàiå £ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«©³Ÿ§
ìLîz ìBLî-íà eðéìr Cìîz Cìîä åéçà BìÆ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬¦§−Ÿ
-ìrå åéúîìç-ìr Búà àðN ãBò eôñBiå eðä®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈§©

åéøác:èBúà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå §¨¨«©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−
äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä øîàiå åéçàì§¤¨®©ÀŸ¤¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯
íéåçzLî íéáëBk øNr ãçàå çøiäå LîMä©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−

:éìéåéáà Ba-ørâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå ¦«©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½
àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì øîàiå©´Ÿ¤½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´

éçàå Enàå éðà àBáðåçzLäì E:äöøà Eì ú ¨À£¦Æ§¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
àé:øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(161 'nr dl zegiy ihewl)

¯·c‰ ˙‡ ¯ÓL ÂÈ·‡Â(יא È˙Ó(לז, ‰tˆÓe ÔÈzÓÓ ‰È‰ ¿»ƒ»«∆«»»»»«¿ƒ¿«∆»«

‡B·È(רש"י) אחיו על ימל ׁשּיֹוסף ּבזה העּלּוי מהּו לׁשאל, יׁש »ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ממּתין  היה ׁשּיעקב ּכ ּכדי ועד ארצה, לֹו יׁשּתחוּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוהם

יֹוסף, ׁשל למלכּותֹו המּתין ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש .לכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומצּפה

ּדוד.ÁÈLÓהיינּו ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ׁשּבא יֹוסף, ּבן ְַ»ƒ«ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

,ïåùàø
éðùáéíäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−

:íëLaâééçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåE ¦§¤«©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧Æ
Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa íérøŸ¦´¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−

:éðpäãééçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiåE ¦¥«¦©´Ÿ¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ
÷îrî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL-úàå§¤§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤

:äîëL àáiå ïBøáçåèärú äpäå Léà eäàöîiå ¤§½©¨−Ÿ§¤«¨©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−
:Lwáz-äî øîàì Léàä eäìàLiå äãOa©¨¤®©¦§¨¥¯¨¦²¥−Ÿ©§©¥«

æèéì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½
:íérø íä äôéàæéék äfî eòñð Léàä øîàiå ¥−Ÿ¥¬Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³

øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð íéøîà ézrîL̈©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´
:ïúãa íàöîiå åéçàçéíøèáe ÷çøî Búà eàøiå ¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ

Búéîäì Búà eìkðúiå íäéìà áø÷é:èéeøîàiå ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬Ÿ−©«£¦«©«Ÿ§−
:àa äælä úBîìçä ìra äpä åéçà-ìà Léà¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−¨«

ëúBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì | äzrå§©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà ärø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìçàëøîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå £«ŸŸ¨«©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨®̈©¾Ÿ¤
:Lôð epkð àìáë-ìà ïáeàø | íäìà øîàiå ¬Ÿ©¤−¨«¤©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©

øLà äfä øBaä-ìà Búà eëéìLä íã-eëtLz¦§§¨¼©§¦´ŸÀ¤©³©¤Æ£¤´
Búà ìévä ïrîì Bá-eçìLz-ìà ãéå øaãna©¦§½̈§−̈©¦§§®§©À©©¦³ŸÆ

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr dl zegiy ihewl)

Ô˙„a Ì‡ˆÓiÂ ÂÈÁ‡ ¯Á‡ ÛÒBÈ CÏiÂ(יז הּׁשל"ה:(לז, ּכתב «≈∆≈««∆»«ƒ¿»≈¿…»ְַַָָ

לֹו. היתה ּגדֹולה ׁשּסּכנה אףֿעלּֿפי . . לאביו ׁשמע ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָיֹוסף

לא  ׁשּבת לחּלל ל אֹומר אבי אם רז"ל ׁשאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואףֿעלּֿגב

הּׁשּי ּבדבר זהּו - ּבכבֹודי חּיבים ואבי אּתה ּכי אליו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּתׁשמע

אנפׁשיּה מחיל לעצמֹו הּנֹוגע אבל הּמקֹום, לבין אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָלבין

ׁשל  נפׁשֹו אין ׁשהרי עּיּון, וצרי עכ"ל. אביו, רצֹון ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות

(ראה  הּנה לי והּנפׁשֹות ׁשּנאמר הקּב"ה, קנין אּלא קנינֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאדם

ס"ד). ונפש גוף נזקי הלכות חו"מ הזקן אדמו"ר ערוך שלחן

éùéìùâëeèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³
øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé-úà¤¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬

:åéìrãë÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå ¨¨«©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½
:íéî Ba ïéàäëíäéðér eàNiå íçì-ìëàì eáLiå ¥¬−¨«¦©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ

ãrìbî äàa íéìàrîLé úçøà äpäå eàøiå©¦§½§¦¥Æ«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§®̈
íéëìBä èìå éøöe úàëð íéàNð íäélîâe§©¥¤´«Ÿ§¦À§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−

:äîéøöî ãéøBäìåë-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå §¦¬¦§¨«§¨©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©
Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà âøäð ék òöa:æëeëì ¤À©¦³©«£ŸÆ¤¨¦½§¦¦−¤¨«§º
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-ék Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàrîLiì epøkîðå§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½¦«
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçàçëeøáriå ¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«©©«©§Á

óñBé-úà eìriå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
íéìàrîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−
:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNra§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨

èëøBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iåìãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå ©¦§©−¤§¨¨«©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́

:àá-éðà äðà éðàå epðéààìúðúk-úà eç÷iå ¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤
úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤

:ícaáì-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå ©¨«©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤
úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiå íäéáà£¦¤½©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤

ða:àì-íà àåä Eâìéða úðúk øîàiå døékiå ¦§²¦−¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½
:óñBé óøè óøè eäúìëà ärø äiçãìòø÷iå ©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬ŸŸ©−¥«©¦§©³

-ìr ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷ré©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§®̈©¦§©¥¬©
:íéaø íéîé Bðaäìåéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå §−¨¦¬©¦«©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈

éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì ïàîéå Bîçðì§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²
:åéáà Búà jáiå äìàL ìáàåìeøëî íéðãnäå ¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬

øN äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà BúàŸ−¤¦§®̈¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ©−
:íéçahäô ©©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד LÈ(לז, ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈
Ba(רש"י) היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מּדּוע לׁשאל, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיׁש

ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָּבּבֹור.

ּבּבֹור  ׁשהיּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ׁשּנמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדברי

ּבֹו יׁש ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ׁשּמי מּׁשּום ועקרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָנחׁשים

‡ÏÈnÓ C¯„aּפרּוׁש ועלּֿדר לּתֹורה. המנּגדים ּדברים ¿∆∆ƒ≈»ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

האדם  "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם הּפסּוק על ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ולא  זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד מהשי"ת, עצמֹו את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹמפריד

ממּצע". ּדבר ְֵֶָָָֻׁשּיׁש

éòéáøçìàúàî äãeäé ãøiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´
:äøéç BîLe éîlãr Léà-ãr èiå åéçàá-àøiå ¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«©©§

äçwiå reL BîLe éðrðk Léà-úa äãeäé íL̄̈§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
:äéìà àáiåâBîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå ©¨¬Ÿ¥¤«¨©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ørãBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå ¥«©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ïðBàäBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå ¨«©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−
:Búà dzãìa áéæëá äéäå äìLåäãeäé çwiå ¥¨®§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²

:øîz dîLe BøBëa ørì äMàæøBëa ør éäéå ¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«©§¦À¥µ§´
:ýåýé eäúîéå ýåýé éðéra òø äãeäéçøîàiå §½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−§Ÿ̈«©³Ÿ¤

éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäédúà íaéå E §¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´Ÿ¨®
éçàì òøæ í÷äå:Eèäéäé Bì àl ék ïðBà òãiå §¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´

úçLå åéçà úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´
:åéçàì òøæ-ïúð ézìáì äöøàééðéra òøiå ©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©§¨¦«©¥²©§¥¥¬

:Búà-íb úîiå äNr øLà ýåýéàéøîàiå §Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤
éáà-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäéC §¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«¨¦À
eä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãrà ©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàkáéeaøiå §¤®̈©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ
íçpiå äãeäé-úLà reL-úa úîzå íéîiä©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
eärø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìr ìriå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬

:äúðîz éîlãräâéäpä øîàì øîúì ãbiå ¨«£ª¨¦−¦§¨«¨©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬
éîç:Bðàö æâì äúðîú äìò Cãééãâa øñzå ¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«©Á̈©Á¦§¥̧

érva ñëzå äéìrî dúeðîìàólrúzå ó ©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
äúðîz Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−

:äMàìåèék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå §¦¨«©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§®̈¦¬
:äéðt äúqëæèøîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå ¦§−̈¨¤«¨©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ

éìà àBáà àp-äáäBúlë ék òãé àì ék C ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦ µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−
:éìà àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzå àåä¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−¥¨«

æéïàvä-ïî íéfr-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ
:EçìL ãr ïBáør ïzz-íà øîàzåçéøîàiå ©¾Ÿ¤¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«©ÀŸ¤

Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáørä äî́̈¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzåèéäéìrî dôérö øñzå Cìzå í÷zå ©©¬©«©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨
:dúeðîìà éãâa Laìzåëäãeäé çìLiå ©¦§©−¦§¥¬©§§¨«©¦§©̧§¹̈

úç÷ì éîlãrä eärø ãéa íéfrä éãb-úà¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½¨©¬©
î àìå äMàä ãiî ïBáørä:dàöàëìàLiå ¨¥«¨−¦©´¨«¦®̈§−Ÿ§¨¨«©¦§©º

àåä äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²¦¬



רעט iriax - gl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-ék Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàrîLiì epøkîðå§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½¦«
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçàçëeøáriå ¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«©©«©§Á

óñBé-úà eìriå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
íéìàrîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−
:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNra§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨

èëøBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iåìãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå ©¦§©−¤§¨¨«©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́

:àá-éðà äðà éðàå epðéààìúðúk-úà eç÷iå ¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤
úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤

:ícaáì-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå ©¨«©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤
úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiå íäéáà£¦¤½©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤

ða:àì-íà àåä Eâìéða úðúk øîàiå døékiå ¦§²¦−¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½
:óñBé óøè óøè eäúìëà ärø äiçãìòø÷iå ©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬ŸŸ©−¥«©¦§©³

-ìr ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷ré©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§®̈©¦§©¥¬©
:íéaø íéîé Bðaäìåéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå §−¨¦¬©¦«©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈

éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì ïàîéå Bîçðì§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²
:åéáà Búà jáiå äìàL ìáàåìeøëî íéðãnäå ¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬

øN äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà BúàŸ−¤¦§®̈¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ©−
:íéçahäô ©©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד LÈ(לז, ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈
Ba(רש"י) היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מּדּוע לׁשאל, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיׁש

ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָּבּבֹור.

ּבּבֹור  ׁשהיּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ׁשּנמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדברי

ּבֹו יׁש ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ׁשּמי מּׁשּום ועקרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָנחׁשים

‡ÏÈnÓ C¯„aּפרּוׁש ועלּֿדר לּתֹורה. המנּגדים ּדברים ¿∆∆ƒ≈»ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

האדם  "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם הּפסּוק על ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ולא  זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד מהשי"ת, עצמֹו את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹמפריד

ממּצע". ּדבר ְֵֶָָָֻׁשּיׁש

éòéáøçìàúàî äãeäé ãøiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´
:äøéç BîLe éîlãr Léà-ãr èiå åéçàá-àøiå ¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«©©§

äçwiå reL BîLe éðrðk Léà-úa äãeäé íL̄̈§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
:äéìà àáiåâBîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå ©¨¬Ÿ¥¤«¨©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ørãBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå ¥«©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ïðBàäBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå ¨«©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−
:Búà dzãìa áéæëá äéäå äìLåäãeäé çwiå ¥¨®§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²

:øîz dîLe BøBëa ørì äMàæøBëa ør éäéå ¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«©§¦À¥µ§´
:ýåýé eäúîéå ýåýé éðéra òø äãeäéçøîàiå §½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−§Ÿ̈«©³Ÿ¤

éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäédúà íaéå E §¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´Ÿ¨®
éçàì òøæ í÷äå:Eèäéäé Bì àl ék ïðBà òãiå §¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´

úçLå åéçà úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´
:åéçàì òøæ-ïúð ézìáì äöøàééðéra òøiå ©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©§¨¦«©¥²©§¥¥¬

:Búà-íb úîiå äNr øLà ýåýéàéøîàiå §Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤
éáà-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäéC §¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«¨¦À
eä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãrà ©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàkáéeaøiå §¤®̈©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ
íçpiå äãeäé-úLà reL-úa úîzå íéîiä©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
eärø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìr ìriå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬

:äúðîz éîlãräâéäpä øîàì øîúì ãbiå ¨«£ª¨¦−¦§¨«¨©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬
éîç:Bðàö æâì äúðîú äìò Cãééãâa øñzå ¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«©Á̈©Á¦§¥̧

érva ñëzå äéìrî dúeðîìàólrúzå ó ©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
äúðîz Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−

:äMàìåèék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå §¦¨«©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§®̈¦¬
:äéðt äúqëæèøîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå ¦§−̈¨¤«¨©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ

éìà àBáà àp-äáäBúlë ék òãé àì ék C ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦ µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−
:éìà àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzå àåä¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−¥¨«

æéïàvä-ïî íéfr-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ
:EçìL ãr ïBáør ïzz-íà øîàzåçéøîàiå ©¾Ÿ¤¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«©ÀŸ¤

Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáørä äî́̈¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzåèéäéìrî dôérö øñzå Cìzå í÷zå ©©¬©«©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨
:dúeðîìà éãâa Laìzåëäãeäé çìLiå ©¦§©−¦§¥¬©§§¨«©¦§©̧§¹̈

úç÷ì éîlãrä eärø ãéa íéfrä éãb-úà¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½¨©¬©
î àìå äMàä ãiî ïBáørä:dàöàëìàLiå ¨¥«¨−¦©´¨«¦®̈§−Ÿ§¨¨«©¦§©º

àåä äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²¦¬

iyy ,iying - hl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìr íéðérá̈«¥©−¦©©®̈¤©´Ÿ§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−
:äLã÷áëàì øîàiå äãeäé-ìà áLiå §¥¨«©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ

äúéä-àì eøîà íB÷nä éLðà íâå äéúàöî§¨¦®¨§©̧©§¥³©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬
:äLã÷ äæáâëäéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå ¨¤−§¥¨«©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´

àì äzàå äfä éãbä ézçìL äpä æeáì̈®¦¥³¨©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ
:dúàöîãëìLîk | éäéåãbiå íéLãç L §¨¨«©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧

äpä íâå Eúlk øîz äúðæ øîàì äãeäéì¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬
:óøOúå äeàéöBä äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä̈−̈¦§¦®©Ÿ́¤§½̈«¦−¨§¦¨¥«

äëøîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ
ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì àð-økä©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−

:älàäåëépnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå ¨¥«¤©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦
ì äézúð-àì ïk-ìr-ékãBò óñé-àìå éðá äìL ¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−

:dzrãìæëíéîBàú äpäå dzãì úra éäéå §©§¨«©§¦−§¥´¦§®̈§¦¥¬§¦−
:dðèáaçëçwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå §¦§¨«©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´

àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìr øL÷zå úãléîä©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬
:äðLàøèëåéçà àöé äpäå Bãé áéLîk | éäéå ¦«Ÿ¨«©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½

éìr zöøt-äî øîàzåBîL àø÷iå õøt E ©¾Ÿ¤©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−
:õøtìøçàåéðMä Bãé-ìr øLà åéçà àöé ¨«¤§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®

:çøæ BîL àø÷iåñ ©¦§¨¬§−¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr l zegiy ihewl)

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ . . ı¯t BÓL ‡¯˜iÂ(כט-ל –Á¯Ê(לח, «ƒ¿»¿»∆«ƒ¿»¿»«∆«
ּבאפן  זֹורח ועבֹודתם ּתֹורתם ׁשאֹור הּצּדיקים, לעבֹודת ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹרֹומז

וקבּוע. ׁשעבֹודתם ı¯tּתמידי ּתׁשּובה, ּבעלי לעבֹודת רֹומז – ְְִִַָ∆∆ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָ

האדם  ׁשל מהגּבלֹותיו יציאה ּגדר, ּפריצת ּבדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיא

ׁשּנאמר  מׁשיח, זה "ּפרץ רז"ל ׁשאמרּו זהּו ה'. אל ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוהתקרבּות

עבֹודת  הּוא מׁשיח ׁשל חּדּוׁשֹו ּכי לפניהם", הּפֹורץ ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָעלה

ּבתיּובּתא". צּדיקּיא לאתבא אתא "מׁשיח ּכמאמר ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּובה,

éùéîçèìàeäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§®̈§¨©¦§¥¿
éøöî Léà íéçahä øN äòøt ñéøñ øôéèBt«¦©Á§¦¸©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½

:änL eäãøBä øLà íéìàrîLiä ãiîáéäéå ¦©Æ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−¨«¨©§¦³
úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−

:éøönä åéðãàâìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå £Ÿ¨¬©¦§¦«©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ
Bãéa çéìöî ýåýé äNò àeä-øLà:ãàöîiå £¤´Ÿ¤½§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«©¦§¨̧

Búéa-ìr eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéra ïç óñBé¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëåäBúà ãé÷ôä æàî éäéå §¨¤−¨©¬§¨«©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹

-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé øLà-ìk ìrå Búéáa§¥À§©Æ¨£¤´¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤
ýåýé úkøa éäéå óñBé ììâa éøönä úéa¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

åBzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæriå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´

:äàøî äôéå øàú-äôé óñBé¥½§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr dk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ(א Ú„(לט, ÌiÓ c¯ÈÂ ‡"„Ó‰ ,ÔeL·k ¿≈«ƒ¿»¿»¿»¿≈¿¿ƒ»«

¯‰p‰ ¯·Ú ÏÎa ‰„B¯ ‡e‰ Èk ‡"„Ó‰ ,ÔB‰a ËÏL .ÌÈ»»«¿ƒ∆¿»≈∆«»»

רבה) העּלּוי (בראשית היא מצרים ּגלּות ׁשל והּמּטרה ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּגאּולה. ידי על ּברכּוׁשeiÓL‚a˙ׁשּבא יצאּו כן "ואחרי - ְְֵֶַַָָ¿«¿ƒְְְֲִֵֵֵַ

ּבדברי eiÁe¯a˙ּגדֹול". רֹואים וכ הּתֹורה. לקּבלת הכנה - ָ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

אּתם  לא . . לפניכם אלקים ׁשלחני למחיה "ּכי לאחיו: ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיֹוסף

ּבפסּוקנּו: ּגם מדּגׁש והּדבר האלקים". ּכי הּנה אֹותי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻׁשלחּתם

"הּורד", ׁשּנאמר מּמה נלמדת מצרים על יֹוסף ׁשל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשליטתֹו

זֹו. ירידה ׁשל והּמּטרה הּכּונה ׁשּזֹוהי ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהיינּו

éùùæ-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤
:énr äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðér-úà åéðãà£Ÿ¨²¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

çéðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå | ïàîéå©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½
ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà òãé-àì«Ÿ¨©¬¦¦−©©®̈¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬

:éãéaèCNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà §¨¦«¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³
BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàî épnî¦¤̧¦Æ§½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®

éàåéúàèçå úàfä äìãbä ärøä äNrà C §¥̧¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦
:íéýìûìéíBé | íBé óñBé-ìà døaãk éäéå ¥«Ÿ¦«©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®

ì äéìà òîL-àìå:dnr úBéäì dìöà ákL §«Ÿ¨©¬¥¤²¨¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«
àéúBNrì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´

:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå Bzëàìî§©§®§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦
áéáæriå énr äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ

:äöeçä àöiå ñðiå dãéa BãâaâédúBàøk éäéå ¦§Æ§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨©«§¦Æ¦§½̈
:äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áær-ékãéàø÷zå ¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨©¦§º̈

eðì àéáä eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À¥¬¦¨²
ì éìà àa eða ÷çöì éøár Léàénr ákL ¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´¦¦½



iriayרפ - n - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ìBãb ìB÷a àø÷àååèéúîéøä-ék BòîLë éäéå ¨«¤§−̈§¬¨«©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦
àöiå ñðiå éìöà Bãâa áæriå àø÷àå éìB÷¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬

:äöeçäæèåéðãà àBa-ãr dìöà Bãâa çpzå ©«¨©©©¬¦§−¤§®̈©¬£Ÿ−̈
:Búéa-ìàæéøaãzåøîàì älàä íéøáck åéìà ¤¥«©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ

øárä ãárä éìà àa÷çöì eðl úàáä-øLà é ¨´¥©º¨¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤
:éaçéBãâa áæriå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå ¦«©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²

:äöeçä ñðiå éìöàèéåéðãà rîLë éäéå ¤§¦−©¨¬̈©«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈
øîàì åéìà äøac øLà BzLà éøác-úà¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³¥¨Æ¥½Ÿ
:Btà øçiå Ecár éì äNr älàä íéøáck©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©©«

ëøäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
-øLà íB÷îáéúëéøåñàéø÷Cìnä éøéñà §¾£¤£¦¥¬©¤−¤

:øäqä úéáa íL-éäéå íéøeñààëýåýé éäéå £¦®©«§¦−̈§¥¬©«Ÿ©©§¦³§Ÿ̈Æ
øN éðéra Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½§¥¥−©¬

:øäqä-úéaáëóñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå ¥«©«Ÿ©©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½
úàå øäqä úéáa øLà íøéñàä-ìk úà¥µ¨¨´£¦¦½£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧

:äNò äéä àeä íL íéNò øLà-ìkâë| ïéà ¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−¨¨¬Ÿ¤«¥´
Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½

àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàaýåýé äNò ©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬
:çéìöîô ©§¦«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh jxk zegiy ihewl)

dnÚ ÂÈÎ¯ˆ ˙BNÚÏ . . LnÓ BzÎ‡ÏÓ(יא לט, רב (רש"י ¿«¿«»«¬¿»»ƒ»ַ

לּמקֹום; אדם ּבין ׁשהּוא והּתר, אּסּור ּבהֹוראת מדקדק ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה

לחברֹו אדם ּבין ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל היה ׁשמּואל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹואּלּו

לפרׁש ליּה ניחא לא רב זה: ּולפי ס"ד). פ"ד ב"ק ְְִִֵֵֶַָָֹ(רא"ש

מׁשמע  ׁשּכן (אף ׁשמּיא ּכלּפי אּסּור על לעבר ּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיֹוסף

ואּלּו ּבּבית"). ׁשם הּבית מאנׁשי איׁש "ואין הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָמהֹוספת

ּכאׁשר  ּדוקא עּמּה צרכיו לעׂשֹות ׁשּבא מה ימּתק ׁשמּואל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻלפי

- לחברֹו אדם ּבבין ּפגיעה אין ּכ ּכי ריק, היה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּבית

ּביתֹו". על ּב"וּיפקידהּו לפֹוטיפר יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשעּבּודֹו

éòéáùîàeàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²
Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî ä÷Lî©§¥¬¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤

:íéøöîáøN ìr åéñéøñ éðL ìr äòøt óö÷iå ¦§¨«¦©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´
:íéôBàä øN ìrå íé÷LnäâïziåøîLîa íúà ©©§¦½§©−©¬¨«¦«©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À

øLà íB÷î øäqä úéa-ìà íéçahä øN úéa¥²©¬©©¨¦−¤¥´©®Ÿ©§¾£¤¬

:íL øeñà óñBéãóñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå ¥−¨¬¨«©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²
:øîLîa íéîé eéäiå íúà úøLéå ízà¦−̈©§¨´¤Ÿ®̈©¦«§¬¨¦−§¦§¨«

äãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈
Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤

:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöîåàáiå ¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©©¨¯Ÿ
:íéôræ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«

æøîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²
:íBiä íérø íëéðt recî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

çBúà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®
íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½

:éì àð-eøtñèBîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå ©§−̈¦«©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça Bì øîàiå óñBéìéïôbáe §¥®©Ÿ́¤½©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«©¤−¤

ìLdvð äúìr úçøôë àåäå íâéøN äL §¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
:íéáðr äéúìkLà eìéLáäàééãéa äòøt ñBëå ¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«§¬©§−Ÿ§¨¦®

ñBk-ìà íúà èçNàå íéáðrä-úà çwàå̈«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³Ÿ¨Æ¤´
:ärøt ók-ìr ñBkä-úà ïzàå äòøtáéøîàiå ©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬©§«Ÿ©³Ÿ¤

ìL Bðøút äæ óñBé BììL íéâøOä úLíéîé úL Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½§¬¤¨¦−
:íäâéìL | ãBòa-úà äòøô àOé íéîé úL ¥«§´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤

pk-ìr EáéLäå ELàøBãéa äòøt-ñBë zúðå E Ÿ¤½©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½
:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä ètLnkãéék ©¦§¨Æ¨«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«¦¯

àp-úéNrå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnr¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaäåèíéøárä õøàî ézápb ápâ-ék ©©¬¦©¤«¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNr-àì ät-íâå§©ŸÆ«Ÿ¨¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

æèóñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨®̈©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà-ìr éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©

:éLàøæéïBéìrä ìqáeäNrî äòøt ìëàî ìkî Ÿ¦«©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´
:éLàø ìrî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå äôàŸ¤®§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

çéìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïriåúLíélqä ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úLèéìL | ãBòaàOé íéîé úL §¬¤¨¦−¥«§´§´¤¨¦À¦¨̧

éìrî ELàø-úà äòøôõr-ìr EúBà äìúå E ©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®
éìrî EøNa-úà óBòä ìëàå:EëíBia | éäéå §¨©¬¨²¤§¨«§−¥«¨¤«©§¦´©´



רפי iriay - n - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ìBãb ìB÷a àø÷àååèéúîéøä-ék BòîLë éäéå ¨«¤§−̈§¬¨«©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦
àöiå ñðiå éìöà Bãâa áæriå àø÷àå éìB÷¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬

:äöeçäæèåéðãà àBa-ãr dìöà Bãâa çpzå ©«¨©©©¬¦§−¤§®̈©¬£Ÿ−̈
:Búéa-ìàæéøaãzåøîàì älàä íéøáck åéìà ¤¥«©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ

øárä ãárä éìà àa÷çöì eðl úàáä-øLà é ¨´¥©º¨¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤
:éaçéBãâa áæriå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå ¦«©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²

:äöeçä ñðiå éìöàèéåéðãà rîLë éäéå ¤§¦−©¨¬̈©«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈
øîàì åéìà äøac øLà BzLà éøác-úà¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³¥¨Æ¥½Ÿ
:Btà øçiå Ecár éì äNr älàä íéøáck©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©©«

ëøäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
-øLà íB÷îáéúëéøåñàéø÷Cìnä éøéñà §¾£¤£¦¥¬©¤−¤

:øäqä úéáa íL-éäéå íéøeñààëýåýé éäéå £¦®©«§¦−̈§¥¬©«Ÿ©©§¦³§Ÿ̈Æ
øN éðéra Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½§¥¥−©¬

:øäqä-úéaáëóñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå ¥«©«Ÿ©©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½
úàå øäqä úéáa øLà íøéñàä-ìk úà¥µ¨¨´£¦¦½£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧

:äNò äéä àeä íL íéNò øLà-ìkâë| ïéà ¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−¨¨¬Ÿ¤«¥´
Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½

àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàaýåýé äNò ©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬
:çéìöîô ©§¦«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh jxk zegiy ihewl)

dnÚ ÂÈÎ¯ˆ ˙BNÚÏ . . LnÓ BzÎ‡ÏÓ(יא לט, רב (רש"י ¿«¿«»«¬¿»»ƒ»ַ

לּמקֹום; אדם ּבין ׁשהּוא והּתר, אּסּור ּבהֹוראת מדקדק ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה

לחברֹו אדם ּבין ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל היה ׁשמּואל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹואּלּו

לפרׁש ליּה ניחא לא רב זה: ּולפי ס"ד). פ"ד ב"ק ְְִִֵֵֶַָָֹ(רא"ש

מׁשמע  ׁשּכן (אף ׁשמּיא ּכלּפי אּסּור על לעבר ּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיֹוסף

ואּלּו ּבּבית"). ׁשם הּבית מאנׁשי איׁש "ואין הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָמהֹוספת

ּכאׁשר  ּדוקא עּמּה צרכיו לעׂשֹות ׁשּבא מה ימּתק ׁשמּואל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻלפי

- לחברֹו אדם ּבבין ּפגיעה אין ּכ ּכי ריק, היה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּבית

ּביתֹו". על ּב"וּיפקידהּו לפֹוטיפר יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשעּבּודֹו

éòéáùîàeàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²
Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî ä÷Lî©§¥¬¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤

:íéøöîáøN ìr åéñéøñ éðL ìr äòøt óö÷iå ¦§¨«¦©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´
:íéôBàä øN ìrå íé÷LnäâïziåøîLîa íúà ©©§¦½§©−©¬¨«¦«©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À

øLà íB÷î øäqä úéa-ìà íéçahä øN úéa¥²©¬©©¨¦−¤¥´©®Ÿ©§¾£¤¬

:íL øeñà óñBéãóñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå ¥−¨¬¨«©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²
:øîLîa íéîé eéäiå íúà úøLéå ízà¦−̈©§¨´¤Ÿ®̈©¦«§¬¨¦−§¦§¨«

äãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈
Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤

:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöîåàáiå ¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©©¨¯Ÿ
:íéôræ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«

æøîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²
:íBiä íérø íëéðt recî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

çBúà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®
íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½

:éì àð-eøtñèBîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå ©§−̈¦«©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça Bì øîàiå óñBéìéïôbáe §¥®©Ÿ́¤½©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«©¤−¤

ìLdvð äúìr úçøôë àåäå íâéøN äL §¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
:íéáðr äéúìkLà eìéLáäàééãéa äòøt ñBëå ¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«§¬©§−Ÿ§¨¦®

ñBk-ìà íúà èçNàå íéáðrä-úà çwàå̈«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³Ÿ¨Æ¤´
:ärøt ók-ìr ñBkä-úà ïzàå äòøtáéøîàiå ©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬©§«Ÿ©³Ÿ¤

ìL Bðøút äæ óñBé BììL íéâøOä úLíéîé úL Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½§¬¤¨¦−
:íäâéìL | ãBòa-úà äòøô àOé íéîé úL ¥«§´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤

pk-ìr EáéLäå ELàøBãéa äòøt-ñBë zúðå E Ÿ¤½©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½
:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä ètLnkãéék ©¦§¨Æ¨«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«¦¯

àp-úéNrå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnr¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaäåèíéøárä õøàî ézápb ápâ-ék ©©¬¦©¤«¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNr-àì ät-íâå§©ŸÆ«Ÿ¨¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

æèóñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨®̈©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà-ìr éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©

:éLàøæéïBéìrä ìqáeäNrî äòøt ìëàî ìkî Ÿ¦«©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´
:éLàø ìrî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå äôàŸ¤®§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

çéìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïriåúLíélqä ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úLèéìL | ãBòaàOé íéîé úL §¬¤¨¦−¥«§´§´¤¨¦À¦¨̧

éìrî ELàø-úà äòøôõr-ìr EúBà äìúå E ©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®
éìrî EøNa-úà óBòä ìëàå:EëíBia | éäéå §¨©¬¨²¤§¨«§−¥«¨¤«©§¦´©´

xihtn - n - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äzLî Nriå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©¦§¤−
íé÷Lnä øN | Làø-úà àOiå åéãár-ìëì§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãár CBúa íéôàä øN Làø-úàåàëáLiå §¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«©¨²¤
-ìr ñBkä ïziå eä÷Lî-ìr íé÷Lnä øN-úà¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−©

:ärøt ókáëøLàk äìz íéôàä øN úàå ©¬©§«Ÿ§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨®̈©«£¤¬
:óñBé íäì øútâëíé÷Lnä-øN øëæ-àìå ¨©²¨¤−¥«§«Ÿ¨©¯©©©§¦²

:eäçkLiå óñBé-úà¤¥−©¦§¨¥«
BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(166 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÈ·Ú ‰È˙BÏkL‡ eÏÈL·‰ ,dv ‰˙ÏÚ(י dv(מ, ‰˙ÏÚ »¿»ƒ»ƒ¿ƒ«¿¿∆»¬»ƒ»¿»ƒ»
ÌÈ·Ú ‰È˙BÏkL‡ eÏÈL·‰ .Ï‡‚ÈÏ Ï‡¯NÈ ÏL ÔpÓÊ ÚÈb‰ Yƒƒ«¿«»∆ƒ¿»≈ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿¿∆»¬»ƒ

‰ÏÚ¯z‰ ÒBk ˙BzLÏ ÌÈ¯ˆÓ ÏL dpÓÊ ÚÈb‰ Y(א צב, (חולין ƒƒ«¿«»∆ƒ¿«ƒƒ¿««¿≈»
ׁשֹותה  ּתחּלה :הפּו להיֹות צרי הּסדר היה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלכאֹורה

יׂשראל  נגאלים מּכן ּולאחר הּתרעלה, ּכֹוס את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמצרים

על  יׂשראל מתּגּברים הראׁשֹון ׁשּבּׁשלב לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּמצרים.

מּמּנה ויֹוצאים מצרים ‚„מצרים הּׁשני ּבּׁשלב ואּלּו רצֹונּה. ְְְִִִִֶַָ∆∆ְְְִִִִֵַַַָָָ

לׁשכרּות  מביאה יין ׁשּׁשתּית ּכׁשם לטֹוב: הֹופכת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָעצמּה

מבּטלת  הּתרעלה ּכֹוס ׁשתּית ּגם ּכ האדם), מציאּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ(ּבּטּול

לטֹוב. אֹותּה והֹופכת הּקֹודמת מציאּותם ְְְִֶֶֶֶֶַָָאת

øéèôîë-úà úãlä íBé éLéìMä íBia | éäéå©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤
-úà àOiå åéãár-ìëì äzLî Nriå äòøt©§½Ÿ©©¬©¦§¤−§¨£¨®̈©¦º̈¤
íéôàä øN Làø-úàå íé÷Lnä øN | LàǿŸ©´©©§¦À§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−

:åéãár CBúaàëúà áLiå-ìr íé÷Lnä øN- §¬£¨¨«©¨²¤¤©¬©©§¦−©
:ärøt ók-ìr ñBkä ïziå eä÷LîáëøN úàå ©§¥®©¦¥¬©−©©¬©§«Ÿ§¥²©¬

:óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàäâë-àìå ¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«§«Ÿ
:eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæ̈©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«

.ïîéñ ÷"áé íé÷åñô á"é÷ ôôô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy



רפב

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì áùéå úùøôì äøèôä

ú"åîùìåâ-á ÷øô ñåîò

áåìL-ìr ýåýé øîà äkérLt äL µŸ¨©´§Ÿ̈½©§Ÿ¨Æ¦§¥´
-ìr epáéLà àì äraøà-ìrå ìàøNé¦§¨¥½§©©§¨−̈´Ÿ£¦¤®©
øeára ïBéáàå ÷écö óñka íøëî¦§¨³©¤̧¤Æ©¦½§¤§−©«£¬

:íéìrðæõøà-øôr-ìr íéôàMä ©«£¨¦«©«Ÿ£¦³©£©¤̧¤Æ
Léàå ehé íéåðr Cøãå íélc Làøa§´Ÿ©¦½§¤¬¤£¨¦−©®§¦´
ìlç ïrîì äørpä-ìà eëìé åéáàå§¨¦À¥«§Æ¤©©«£½̈§©¬©©¥−

:éLã÷ íL-úàçíéìáç íéãâa-ìrå ¤¥¬¨§¦«§©§¨¦³£ª¦Æ
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ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

:úBáèå úBàéøa ãçà äð÷aåíéìaL òáL äpäå §¨¤¬¤−̈§¦¬§Ÿ«§¦¥Æ¤´©¦¢¦½
íéã÷ úôeãLe úBwc:ïäéøçà úBçîö ©−§´Ÿ¨¦®«Ÿ§−©«£¥¤«

æíéìaMä òáL úà úBwcä íéìaMä äðrìázå©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½¥µ¤´©©¦¢¦½
:íBìç äpäå äòøt õ÷éiå úBàìnäå úBàéøaä©§¦−§©§¥®©¦©¬©§−Ÿ§¦¥¬£«

(ìàøùé)çàø÷iå çìLiå Bçeø írtzå ø÷aá éäéå©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À©¦§¨²
øtñéå äéîëç-ìk-úàå íéøöî énèøç-ìk-úà¤¨©§ª¥¬¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨©§©¥̧
íúBà øúBt-ïéàå Bîìç-úà íäì äòøt©§³Ÿ¨¤Æ¤£Ÿ½§¥«¥¬−̈

:ärøôìèäòøt-úà íé÷Lnä øN øaãéå §©§«Ÿ©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ
:íBiä øékæî éðà éàèç-úà øîàìéóö÷ äòøt ¥®Ÿ¤£¨©¾£¦−©§¦¬©«©§−Ÿ¨©´

íéçahä øN úéa øîLîa éúà ïziå åéãár-ìr©£¨¨®©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥µ©´©©¨¦½
:íéôàä øN úàå éúààéäìéìa íBìç äîìçpå Ÿ¦¾§¥−©¬¨«Ÿ¦«©©«©§¨¬£²§©¬§¨

:eðîìç Bîìç ïBøúôk Léà àeäå éðà ãçà¤−̈£¦´¨®¦²§¦§¬£Ÿ−¨¨«§
áéørð eðzà íLåéøáríéçahä øNì ãár §¨̧¦¹̈©´©¦§¦À¤µ¤§©´©©¨¦½

Bîìçk Léà eðéúîìç-úà eðì-øzôiå Bì-øtñpå©§©Æ¤½©¦§¨−̈¤£«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−
:øútâééúà äéä ïk eðì-øút øLàk éäéå ¨¨«©§¦²©«£¤¬¨«©−̈¥´¨®̈Ÿ¦²

:äìú Búàå épk-ìr áéLäãéäòøt çìLiå ¥¦¬©©¦−§Ÿ¬¨¨«©¦§©³©§ŸÆ
ólçéå çlâéå øBaä-ïî eäöéøéå óñBé-úà àø÷iå©¦§¨´¤¥½©§¦ª−¦©®©§©©Æ©§©¥´

:ärøt-ìà àáiå åéúìîN¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ

ט( גם אם הי' הריוח הגשמי והרוחני של המעתיקים במקום החדש בטוח, יש להתחשב גם 

)אף שיש ממליצים, שאדרבה טוב הדבר  בהחלישות שתגרום ההעתקה על אותם הנשארים בהכפר 

לפניהם באשר יורווח המקום( וגם בעניני חב"ד באה"ק ת"ו בכלל.

זאל  מען  אז  ברוחניות,  ופשיטא  בגשמיות  טובתם  לפ"ד  לפועל:  ובהנוגע  הנ"ל  מן  היוצא  י( 

זיך אריינווארפען מיט די גאנצע ווארעמקייט און חסידישן חיות, בשיפור המצב במקומם עתה, און 

אריינווארפען זיך אין דעם מיט א היסח הדעת לגמרי מהרעיון שאין זה אלא ענין של איזה שבועות 

או חדשים, ושאז יפעלו אצל הסוכנות ואצלי און אלע אנדערע, שיעתיקו למקום אחר, שזה כנראה 

מבלבל את דעתם במקומם עתה מכל וכל, וכשיגשו לכיוון הזה בהנחה הנ"ל, הרי בטח ידרשו בתוקף 

המתאים בהמשרדים השייכים לזה, שיתנו להם את שטחי הקרקע שבשטח חברת המהדרין, בהקדם 

היותר אפשרי.

ולפלא ביותר מה שכפי מכתבם הנדון הוא ע"ד ת"ק דונם, ולכה"פ צריכים היו לדרוש אלף דונם.

יא( נראה לי שאם הי' ברור בעיני הסוכנות, שאין בתוך אנ"ש חילוקי דיעות בזה, וכאלו שלא 

יסכימו בשו"א להשאר במקומם עתה, הרי זה מכבר היו נותנים הקרקע הנ"ל להם.

של  העיקרים  מעסקים  אשר  בלא"ה,  א"א  ולפ"ד  ובטחוני,  תקותי  אשר  להעיר  למותר  יב( 

הכפר תהי' ג"כ חקלאות. ולא בדרך טפל אלא בדרך עיקר. ואם יש משפחות שמטעמים שונים אינם 

הרוצות  הכפר  חצי  בערך  עכ"פ  הרי  מכתבם  ולפי  משפחות  די  יש  בטח  הרי  לחקלאות,  מתאימים 

ענינים לא  ושאר  ויש להם לאחוז בכל האמצעים להסתדר דוקא בחקלאות,  ומתאימות לחקלאות, 

יהיו אלא בתור סניף.

יג( למותר לבאר, אשר איני שולל כלל וכלל הרעיון והשאיפה לייסד עוד נקודות התיישבות 

חב"ד באה"ק ת"ו, ובמרץ המתאים לדעתי אפשר שיהי' זה לא בזמן רחוק כ"כ, אלא שצריך לבנות 

במקום חדש, מבלי הירוס במקומם עתה, כי אז ח"ו זה וזה לא יתקיימו.

... והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו, לבשר איש לרעהו אך טוב בגשמיות, ואך טוב ברוחניות.

בברכת חג הגאולה ושתקויים במהרה ממש בעגלא דידן הבטחת כ"ק אדמו"ר הזקן בפסק דין 

של בית דין שלמעלה אשר בכל ענין של תורה יר"ש ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכים בעקבותיו 

על העליונה.

בברכת חג הגאולה.

שהצעתי  לבוא  ישועתי  קרובה  ד"ה  המאמר  ובו  תש"ג,  מאמרי  המשך  הקונ'  מוסג"פ  נ"ב: 

לאנ"ש ללמדו בימי י"ט וכ' כסלו ונר חמישי דחנוכה הבע"ל.

למותר להעיר, שמכתבי זה ומכתביי בכלל, אינם ענין של פקודה כלל וכלל, שאין זה מעניני, 

אלא שכותב אני המצב כפי שנראה ברור בעיני.

המשך מעמנד רלג



לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 סוףסוף זמן קריאת שמע
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שקיעה
 צאת 
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:236:288:198:228:558:599:489:5116:3816:3817:0617:0716:1817:18באר שבע )ח(

6:266:318:198:238:569:009:499:5216:3716:3717:0217:0316:0717:14חיפה )ח(

6:236:278:188:218:548:579:479:5016:4016:4117:0317:0416:0017:15ירושלים )ח(

6:256:308:208:238:569:009:499:5216:3616:3617:0417:0516:1617:16תל אביב )ח(

7:277:338:458:499:339:3810:1810:2216:0216:0016:4016:3915:4316:54אוסטריה, וינה )ח(

5:525:518:428:439:299:3010:4410:4520:3020:3521:0121:0720:1621:21אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:237:298:468:509:339:3710:1910:2316:1116:1016:4816:4715:5217:01אוקראינה, אודסה )ח(

7:007:078:198:239:079:129:529:5615:3715:3616:1516:1415:1816:28אוקראינה, דונייצק )ח(

7:137:198:318:359:199:2410:0410:0815:4615:4516:2516:2415:2716:38אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:467:538:589:029:489:5310:3210:3616:0416:0216:4516:4315:4516:58אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:397:468:518:559:419:4610:2510:2915:5615:5416:3616:3515:3616:50אוקראינה, קייב )ח(

7:457:519:129:169:5710:0110:4410:4716:4416:4317:1717:1616:2517:30איטליה, מילאנו )ח(

6:006:028:298:319:009:0210:0310:0518:0818:1118:3218:3517:5218:44אקוואדור, קיטו )ח(

5:345:348:248:249:079:0810:2010:2219:5520:0020:2520:3019:4120:43ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:076:068:588:589:499:5011:0611:0721:0421:1021:3921:4520:5122:00ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:097:158:508:549:319:3510:2110:2416:4316:4317:1517:1516:2517:27ארה״ב, בולטימור )ח(

7:027:088:418:449:229:2610:1110:1516:2916:2817:0117:0116:1017:14ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:037:098:418:459:239:2710:1210:1516:2916:2917:0217:0116:1117:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:447:509:189:2210:0110:0510:4910:5317:0017:0017:3417:3316:4117:46ארה״ב, דטרויט )ח(

7:017:068:599:029:349:3810:2810:3117:2217:2317:4917:5017:0518:01ארה״ב, האוסטון )ח(

6:416:468:328:369:099:1310:0210:0516:4316:4317:1217:1316:2517:24ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:526:568:558:599:299:3310:2510:2817:3017:3117:5617:5717:1218:08ארה״ב, מיאמי )ח(

7:007:068:378:419:199:2310:0810:1116:2316:2216:5516:5516:0417:08ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:267:329:059:099:469:5010:3510:3916:5316:5317:2617:2616:3517:38ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:017:078:368:409:199:2310:0710:1116:2016:1916:5316:5316:0117:06ארה״ב, שיקגו )ח(

5:515:528:318:339:059:0710:1210:1418:5418:5819:1919:2318:3919:33בוליביה, לה-פס )ח(

8:278:349:369:4010:2810:3311:1011:1516:3716:3517:1817:1716:1717:32בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:268:339:369:4010:2710:3211:1011:1416:3916:3717:2017:1816:1917:34בלגיה, בריסל )ח(

5:115:137:567:588:328:349:429:4418:4718:5119:0919:1318:3219:24ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:015:027:457:478:218:239:309:3218:2818:3218:5518:5918:1419:10ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:477:548:548:589:469:5110:2910:3315:5515:5316:3516:3415:3916:50בריטניה, לונדון )ח(

8:058:139:049:0910:0010:0510:4110:4515:5215:5016:3716:3515:3516:51בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:578:059:019:059:5510:0010:3710:4115:5715:5416:3816:3615:3716:52גרמניה, ברלין )ח(

8:058:129:189:2210:0810:1310:5210:5616:2516:2317:0517:0416:0517:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:075:077:537:548:308:329:409:4218:5518:5919:1519:2018:4119:31דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:577:009:089:119:409:4410:3810:4118:0018:0118:2518:2717:4318:36הודו, מומבאי )ח(

6:526:559:049:079:369:3910:3310:3617:5717:5818:2218:2417:4018:33הודו, פונה )ח(

7:137:198:348:389:219:2610:0710:1015:5415:5216:3116:3015:3516:45הונגריה, בודפשט )ח(

7:087:138:458:499:279:3110:1610:2016:3216:3217:0517:0516:1417:17טורקיה, איסטנבול )ח(

7:247:299:089:129:479:5110:3810:4117:0617:0617:3717:3716:4717:49יוון, אתונה )ח(

7:327:388:548:589:419:4610:2710:3116:1716:1516:5416:5315:5717:07מולדובה, קישינב )ח(
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7:467:538:589:029:489:5310:3210:3616:0416:0216:4516:4315:4516:58אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:397:468:518:559:419:4610:2510:2915:5615:5416:3616:3515:3616:50אוקראינה, קייב )ח(

7:457:519:129:169:5710:0110:4410:4716:4416:4317:1717:1616:2517:30איטליה, מילאנו )ח(

6:006:028:298:319:009:0210:0310:0518:0818:1118:3218:3517:5218:44אקוואדור, קיטו )ח(
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8:268:339:369:4010:2710:3211:1011:1416:3916:3717:2017:1816:1917:34בלגיה, בריסל )ח(

5:115:137:567:588:328:349:429:4418:4718:5119:0919:1318:3219:24ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:015:027:457:478:218:239:309:3218:2818:3218:5518:5918:1419:10ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:477:548:548:589:469:5110:2910:3315:5515:5316:3516:3415:3916:50בריטניה, לונדון )ח(
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8:058:129:189:2210:0810:1310:5210:5616:2516:2317:0517:0416:0517:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:075:077:537:548:308:329:409:4218:5518:5919:1519:2018:4119:31דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:577:009:089:119:409:4410:3810:4118:0018:0118:2518:2717:4318:36הודו, מומבאי )ח(

6:526:559:049:079:369:3910:3310:3617:5717:5818:2218:2417:4018:33הודו, פונה )ח(

7:137:198:348:389:219:2610:0710:1015:5415:5216:3116:3015:3516:45הונגריה, בודפשט )ח(

7:087:138:458:499:279:3110:1610:2016:3216:3217:0517:0516:1417:17טורקיה, איסטנבול )ח(

7:247:299:089:129:479:5110:3810:4117:0617:0617:3717:3716:4717:49יוון, אתונה )ח(

7:327:388:548:589:419:4610:2710:3116:1716:1516:5416:5315:5717:07מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:556:599:069:099:389:4110:3510:3817:5717:5818:2218:2317:4018:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:364:347:257:248:268:269:459:4620:0320:0920:4220:4919:5021:06ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:386:438:398:429:149:1710:0810:1217:0817:0917:3517:3616:5117:47נפאל, קטמנדו )ח(

7:187:248:589:029:399:4310:2910:3216:4916:4917:2117:2116:2917:34סין, בייג'ין )ח(

6:536:559:219:239:529:5410:5410:5618:5618:5819:2019:2218:4019:32סינגפור, סינגפור )ח(

7:267:338:308:359:249:2910:0610:1015:2615:2316:0816:0715:0616:23פולין, ורשא )ח(

5:345:368:128:148:448:479:509:5318:2218:2518:4718:5018:0719:00פרו, לימה )ח(

8:048:109:299:3310:1510:1911:0111:0516:5716:5617:3317:3316:3817:46צרפת, ליאון )ח(

8:258:329:429:4610:3110:3611:1511:1916:5716:5617:3417:3316:3817:48צרפת, פריז )ח(

5:505:538:168:188:468:499:489:5017:4217:4518:0618:0917:2618:18קולומביה, בוגוטה )ח(

7:347:399:059:099:489:5310:3610:4016:4416:4317:1617:1516:2617:28קנדה, טורונטו )ח(

7:177:238:438:479:289:3310:1510:1916:1316:1216:4716:4715:5417:00קנדה, מונטריאול )ח(

6:376:428:268:309:049:089:569:5916:3416:3417:0317:0416:1617:15קפריסין, לרנקה )ח(

8:599:089:539:5710:5110:5611:3011:3516:3216:2917:1917:1716:1217:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:388:479:279:3210:2710:3211:0611:1016:0416:0116:4816:4615:4317:04רוסיה, מוסקבה )ח(

7:497:569:119:159:5810:0310:4410:4816:3216:3117:1017:0916:1317:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:558:019:169:2010:0310:0810:4910:5216:4116:4017:1417:1316:2217:27שוויץ, ציריך )ח(

6:276:308:448:479:159:1810:1410:1717:4917:5118:1318:1517:3218:25תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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